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Sammanträde med bygg- och miljönämnden 

Tid: Tisdag den 22 juni 2021, kl 13:00  

Plats: Distansnärvaro och Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus 

Ordförande: Claes Litsner (S) 

Sekreterare: Eva Paulsrud 
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Föredragningslista 
 

 

  
 

Dnr 

1. Upprop   

2. Justering (förslag tisdag 29 juni)   

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 

a) Delegationsbeslut miljö maj 2021  

b) Delegationsbeslut Public 360 2021-03-15-    
-2021-06-14 

c) Delegationslista bygg m fl. maj 2021 

  

5. Informationsärenden 

a) Information om de nya influensområdena 
för Arlanda (flygbullerzon) 
 (Henri Lehtonen) 

b) Information om status för parkering i 
Ängby (Kristofer Kvarnström) 

c) Information om status för etablering av 
byggbodar (Christofer Mattsson) 

  

 
 

  

 Beslutsärenden 

 

  

6. Utökad delegation sommaren 2021 
(Henri Lehtonen) 
 

OMEDELBAR JUSTERING 

BMN-2021/144 

7. Revidering av bygg- och miljönämndens 
delegationsordning 
(Christofer Mattsson) 

BMN-2021/143 
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8. Tillsyn av olaga parkering, HUSBY-TARV 
1:32, BMK 2021-000064 
(Christofer Mattsson) 

BMN-2021/119 

9. Tillsyn av olaga bygge enbostadshus, 
EKHAMN 1:74, EKHAMN 1:48, BMK 2021-
000116 
(Christofer Mattsson) 

BMN-2021/149 

10. Tillsyn av väsentlig ändrad användning från 
gästhus till enbostadshus, EDEBY 2:39, 
BMK 2021-000217 
(Christofer Mattsson) 

BMN-2021/153 

11. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 
(141 lgh och 4 lokaler), GREDELBY 21:1, 
BMK 2021-000049 
(Marie Sandström) 

BMN-2021/147 

12. Bygglov för ändrad användning av kontor 
till förskola, GREDELBY 28:5 
(HYVELGATAN 30), BMK 2020-000496 
(Marie Sandström) 

BMN-2021/33 

13. Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus , VRÅ 1:232 
(BOÄNGSVÄGEN 38), BMK 2021-000110 
(Henri Lehtonen) 

BMN-2021/148 

14. Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus , EKEBY 1:131, BMK 2021-
000195 
(Henri Lehtonen) 

BMN-2021/150 

15. Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus , VRÅ 1:3 
(MARIEBERGSVÄGEN 77), BMK 2021-
000197 
(Henri Lehtonen) 

BMN-2021/151 
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16. Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus samt en 
komplementbyggnad, LEDINGEHEM 33:1, 
BMK 2021-000237 
(Henri Lehtonen) 

BMN-2021/154 

17. Ansökan strandskyddsdispens, 
VASSUNDA-ÖRBY 2:96, MI.2021.376 
(Magnus Malmström) 

BMN-2021/156 

18. Alkoholtillstånd, SÄRSTA 38:16, TI.2020.557 
(Sara Lövkvist) 

BMN-2021/157 

19. Anmälan om miljöfarlig verksamhet, 
HJÄLMSTA 3:3, MI.2020.146 
(Gabriel Winter) 

BMN-2021/158 

20. Extern remiss, HJÄLMSTA 3:3; HUSBY-ÅBY 
1:5, MI.2021.284 
(Gabriel Winter) 

OMEDELBAR JUSTERING 

BMN-2021/163 

21. Ekonomisk uppföljning per maj för bygg- 
och miljönämnden 2021 

(Edvin Johansson) 

BMN-2021/4 
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Enligt 11 kap. 20§ PBL ska ett rättelseföreläggande utfärdas om det på en fastighet eller i 
fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot PBL. 
 
Ett rättelseföreläggande får riktas mot den som var byggherre, ägare, nyttjanderättshavaren, 
väghållaren, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats enligt 11 kap. 
19§ PBL. 
 
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en 
bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår av kap. 9 plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Under vissa förutsättningar 
behöver avgiften inte tas ut enligt 11 kap 53 § andra stycket PBL. Enligt 11 kap. 53 a § PBL 
får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i det enskilda fallet är 
oproportionerlig.  
 
Förutsättningar för att inte ta ut avgiften finns inte.  
 
Enligt bestämmelserna får avgiften i det enskilda fallet sättas ned om den inte står i rimlig 
proportion till den överträdelse som har begåtts. Vid prövning om avgiften ska sättas ned ska 
det enligt paragrafens andra stycke särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av 
mindre allvarlig art.  
 
Bedömning har gjorts i det enskilda fallet att avgiften inte ska sättas ned till varken hälften 
eller en fjärdedel. 
 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en åtgärd utan 
startbesked gällande parkeringsplats tas ut enligt beräkning i PBF 9 kap. 12 § 4p. Storleken 
av parkeringsplatsen har bedömts till 25 kvm. Lastbilen har en area på 22,62kvm enligt 
transportstyrelsen uppgifter om fordonet. 
 
Enligt PBL 11 kap. 58 § får en byggsanktionsavgift inte beslutas om den som anspråket 
riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.  
 
Enligt 11 kap. 17§ PBL ska ett lovföreläggande utfärdas om en åtgärd som kräver bygglov, 
rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge 
fastighetens eller byggnadsverket ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är 
sannolikt att lov kan ges för åtgärden.  
 
Enligt 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, får bygg- och miljönämnden 
förelägga ägaren av en fastighet eller byggnadsverk att inom viss tid vidta rättelse. 
Bygglovsenheten bedömer det skäligt att lastbil och släpvagn ska vara borta från platsen 
inom 2 månader från det att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
Enligt 11 kap. 38 § PBL får byggnadsnämnden bestämma att åtgärden som föreläggandet 
avser ska genomföras omedelbart trots att föreläggandet inte har vunnit laga kraft.  
 
Bygg- och miljönämnden, BMN, gör bedömningen att:  
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Fordonen (lastbil och släpvagn) som står på fastigheten omfattas av kraven på bygglov för 
parkeringsplats enligt 6kap 1§, punkt 8 PBF.  
Platsen bedöms som en parkeringsplats enligt TNC (Plan- och byggtermer 1994. Tillgänglig 
på Rikstermbanken) Enligt TNC är en parkeringsplats ett område anvisat för parkering. Med 
parkering menas en uppställning av fordon med eller utan förare.  

Ett fordon är en anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen 
för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, 
släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon. 

Parkeringsplatsen bedöms inte omfattas av undantagen som gäller för en- och 
tvåbostadshus eller för totalförsvaret. Parkeringen är inte anlagd med stöd av väglagen och 
marken är inte detaljplanerad för gata eller väg. 
 
Fordonen har inte stått på platsen i mer än 5 år enligt ortofoton som kommunen har tillgång 
till. Därmed är byggsanktionsavgift aktuellt. 
 
Lovföreläggande bedöms inte vara aktuellt för åtgärden med hänsyn till landskapsbilden och 
dess placering. Fordonen syns från långt håll och ger ett negativt inslag i landskapsbilden. 
Fordonen är även placerade på en äng, vilket inte anses lämpligt. 
 
Beskrivning  
2021-02-17 inkom en anonym anmälan om nedskräpad tomt. Anmälan gällde en lastbil och 
en släpvagn samt skrot som står/ligger på fastigheten sedan minst 1,5 år tillbaka. De ansåg 
även att viss miljöfara fanns. 
 
2021-03-29 genomfördes ett tillsynsbesök av bygglovsenheten samt en miljöinspektör. 
 
2021-05-12 inkom ett svar på kommunicering från fastighetsägaren om att de önskade mer 
tid för att flytta på fordonen med hänsyn till rådande pandemi. De meddelade även att de 
tolkat reglerna fel och anser att de inte ska behöva betala någon byggsanktionsavgift. 
 
2021-05-12 meddelade bygglovsenheten att fastighetsägaren fick mer tid på sig och att 
ärandet planeras tas upp i nämnden i juni månad istället för maj. 
 
Upplysningar 
En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion tagits upp 
till överläggning vid ett sammanträde med bygg- och miljönämnden enligt 11 kap. 54§ PBL. 
 
Om rättelse inte sker inom skälig tid efter att bygg- och miljönämnden beslutat om 
byggsanktionsavgift ska byggsanktionsavgift tas ut med dubbelt belopp enligt 9 kap. 2§ PBF. 
Bygglov i efterhand räknas inte som rättelse. 
Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 9 
kap. 2§ PBF. 
 
Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 9 
kap. 2§ PBF. 
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Om föreläggandet inte följs får byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 27 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges 
bekostnad och hur det ska ske.  
 
Innan nämnden meddelar ett rättelseföreläggande ska nämnden enligt förvaltningslagen ge 
den som föreläggande är tänkt att riktas till möjlighet att yttra sig. 
Detta beslut ska skickas till inskrivningsmyndigheten genast efter beslut tagits enligt 11 kap. 
40§ PBL. 
 
Miljöenheten hanterar frågor gällande eventuell miljöfara. 
 
 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. 
 
 
 
 
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare 
 
 
 
 
 
 
 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bilagor  
Bilaga 1 – Foton 
Bilaga 2 - Beräkning av sanktionsavgift  
Bilaga 3 - Fastighetskarta med kryss vid ungefärlig placering av fordonen 
Bilaga 4 – Fastighetskarta ortofoto med kryss vid ungefärlig placering av fordonen 
Bilaga 5- Svar på kommunicering  
Bilaga 6 - Hur man överklagar 
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Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en 
bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår av kap. 9 plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Under vissa förutsättningar 
behöver avgiften inte tas ut enligt 11 kap 53 § andra stycket PBL.  
 
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i det 
enskilda fallet är oproportionerlig.  
 
Enligt PBL 11 kap. 58 § får en byggsanktionsavgift inte beslutas om den som anspråket 
riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.  
 
Enligt 11 kap. 17§ PBL ska ett lovföreläggande utfärdas om en åtgärd som kräver bygglov, 
rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge 
fastighetens eller byggnadsverket ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är 
sannolikt att lov kan ges för åtgärden.  
 
 
Enligt 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, får bygg- och miljönämnden 
förelägga ägaren av en fastighet eller byggnadsverk att inom viss tid vidta rättelse. 
Bygglovsenheten bedömer det skäligt att rättelse ska vara gjort inom 2 månader från det att 
beslutet har vunnit laga kraft. Rättelse innebär att det olovliga tas bort. 
 
Bygg- och miljönämnden, BMN, gör bedömningen att:  
 
Ett enbostadshus har byggts mellan år 2014 och 2019, vilket gör att bygg- och miljönämnden 
inte kan bevisa att åtgärden utförts inom 5 år vilket resulterar i att byggsanktionsavgift inte är 
aktuellt. 
 
Enligt fastighetsägaren för Ekhamn 1:74 används byggnaden som evakueringsbostad under 
pågående renovering av huvudbyggnaden på fastigheten. En evakueringsbostad bedöms 
som ett enbostadshus då den i huvudsak är fastighetsägarens bostad sedan en tid tillbaka. 
Fastighetsägaren är skriven på adressen och därmed bedöms byggnadens användning som 
bostad. 
 
Lovföreläggande bedöms inte kunna ges då enbostadshuset inte bedöms kunna uppfylla alla 
de tekniska egenskapskrav som finns. Utifrån besök på plats saknas t.ex. avlopp. 
 
Enbostadshuset som byggts står mestadels på fastigheten Ekhamn 1:74 samt delvis på 
fastigheten Ekhamn 1:48. Då fastighetsägaren för Ekhamn 1:74 i sin överklagan till 
Miljöenheten av ärende MI 2020.410 som även är den inskickade anmälan till 
bygglovsenheten från miljöenheten anger personen att byggnaden är dennes bostad. 
Därmed riktas förläggandet mot fastighetsägaren för Ekhamn 1:74 och inte mot övriga 
fastighetsägare. 
 
 
Yttranden 
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Fastighetsägaren har inkommit med yttrande 2021-05-28. Fastighetsägaren anser att 
byggnaden inte ska bedömas som ett enbostadshus då det rör sig om en evakueringsbostad 
som används under tiden huvudbyggnad renoveras. Fastighetsägaren anser även att 
byggnaden inte är dennes bostad då fastighetsägaren använder den som 
övernattningsmodul. 
 
Beskrivning  
2021-03-05 inkom en anmälan från Miljöenheten till bygglovsenheten om ett eventuellt olaga 
bygge av ett enbostadshus på fastigheten Ekhamn 1:74. 
 
2021-04-20 genomfördes ett besök på palts där fastighetsägaren valde att inte närvara. 
 
2021-04-26 inkom mätresultat från Kart & GIS enheten på Knivsta kommun som visade på 
att byggnaden delvis är placerad även på fastigheten Ekhamn 1:48. 
 
2021-04-28 skickade information ut till fastighetsägarna på Ekhamn1:48 om det aktuella 
ärende och dess innehåll. 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga.  
 
Om rättelse inte sker inom skälig tid efter att bygg- och miljönämnden beslutat om 
byggsanktionsavgift ska byggsanktionsavgift tas ut med dubbelt belopp enligt 9 kap. 2§ PBF. 
Bygglov i efterhand räknas inte som rättelse. 
 
Om en byggherre, ägare låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet 
enligt PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får 
byggnadsnämnden enligt 11 kap. 20 § PBL förelägga denne att inom en viss tid rätta 
åtgärden. 
 
Om föreläggandet inte följs får byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 27 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges 
bekostnad och hur det ska ske.  
 
Innan nämnden meddelar ett rättelseföreläggande ska nämnden enligt förvaltningslagen ge 
den som föreläggande är tänkt att riktas till möjlighet att yttra sig. 
 
Detta beslut kommer skickas till inskrivningsmyndigheten genast efter beslut tagits enligt 11 
kap. 40§ PBL. 
  
Övriga underlag för beslut 
Antal       Typ                     Inkommen/upprättad 
4             Foto                   2021-04-20 
1             Mätresultat        2021-04-26 
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Beslutet ska skickas till 
Inskrivningsmyndigheten 
Fastighetsägare Ekhamn 1:48 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning 
Fastighetsägare Ekhamn 1:74 
 
 

 
 
 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Foton  
Bilaga 2 - Mätresultat 
Bilaga 3 – Ortofoto 2014 
Bilaga 4 - Ortofoto 2019 
Bilaga 5 – Svar på kommunicering  
Bilaga 6 – Hur man överklagar 
  



Sida 5 av 5 

 
 

 
  

 
BILAGA TILL BESLUT 
 

 BESVÄRSHÄNVISNING 
 
 
 
Hur man överklagar Bygg- och miljönämndens beslut  
 
Om du inte är nöjd med Bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga skriftligt till 
Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
Var skickas eller lämnas överklagandet? 
Skrivelsen skickas eller lämnas till Bygg- och miljönämnden. 
 
Postadress: Bygg- och miljönämnden 
 741 75  KNIVSTA 
Besöksadress:  Centralvägen 18   
 
Tid för överklagande 
Nämnden måste ha fått din överklagan inom tre veckor från den dag du tagit del av 
beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till  
Länsstyrelsen, om inte bygg- och miljönämnden ändrar beslutet på det sätt du har begärt.  
 
Hur man utformar sitt överklagande 
Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och 
fastighetsbeteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du 
vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. 
 
Underteckna överklagandet 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer dagtid. Om du  
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.  
 
 
Om något är oklart kan du vända dig till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun på  
telefonnummer 018 – 34 70 00. 
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Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att 
ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt 
en bestämmelse i PBL. 

 
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en 
bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår av kap. 9 plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Under vissa förutsättningar 
behöver avgiften inte tas ut enligt 11 kap 53 § andra stycket PBL. Enligt 11 kap. 53 a § PBL 
får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i det enskilda fallet är 
oproportionerlig. 

 
Förutsättningar för att inte ta ut avgiften finns inte. 

 
Enligt bestämmelserna får avgiften i det enskilda fallet sättas ned om den inte står i rimlig 
proportion till den överträdelse som har begåtts. Vid prövning om avgiften ska sättas ned ska 
det enligt paragrafens andra stycke särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av 
mindre allvarlig art. 

 
Enligt 9 kap. 3a PBF ska en byggsanktionsavgift tas ut på grund av att den avgiftsskyldige 
har påbörjat en åtgärd innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, ska avgiften 
bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av detta kapitel om den 
avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades 

1. hade fått bygglov för åtgärden, eller 
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden. 

 
Avgiften sätts ned till hälften då fastighetsägarna har anmält åtgärden. 

 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en åtgärd utan 
startbesked gällande väsentlig ändrat ändamål tas ut enligt beräkning i PBF 9 kap. 8 § 1 p. 

 
Sanktionsarean motsvarar bruttoarean samt öppenarean för byggnaden samt med en 
minskning med 15 kvadratmeter enligt 1 kap. 7§ PBF. Sanktionsarean beräknas utifrån 
mätning (bilaga 3) med 62 kvm. Ytan som avser uteplats tas inte med i beräkningen. 

 
Enligt PBL 11 kap. 58 § får en byggsanktionsavgift inte beslutas om den som anspråket 
riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 

 
Enligt 11 kap. 17§ PBL ska ett lovföreläggande utfärdas om en åtgärd som kräver bygglov, 
rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge 
fastighetens eller byggnadsverket ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är 
sannolikt att lov kan ges för åtgärden. 

 
Bygg- och miljönämnden, BMN, gör bedömningen att: 

 
Byggnaden som är aktuell på fastigheten används idag som ett enbostadshus som hyrs ut till 
en tredjeparts. 
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Byggnaden är byggd 1991-1992 och byggdes i syfte att hyras ut av dåvarande ägare. 
Ägarna efter de som utförde åtgärden har endast använt byggnaden som gästhus dvs en 
komplementbyggnad. Nuvarande ägare har därefter valt att hyra ut byggnaden som en 
bostad. Inget bygglov för denna åtgärd finns. 

 
Bedömning görs att senaste användningen var komplementbyggnad och nuvarande 
användning är bostad vilket BMN bedömer är väsentligt ändrat ändamål som kräver bygglov 
enligt 9 kap.2§ PBL. 

 
Lovföreläggande bedöms aktuellt då utredning i ärende BMK 2021-182 visar på att bygglov 
för användningen anses lämplig på platsen. 

 
Beskrivning 
2021-04-01 inkom en bygglovsansökan BMK 2021-182 om ändrad användning från 
komplementbyggnad till enbostadshus då nuvarande fastighetsägare upptäckt att 
användning saknar giltigt bygglov. 

 
2021-04-19 upprättades ett tillsynsärende gällande olaga väsentligt ändrat ändamål. 

2021-04-26 genomfördes ett tillsynsbesök ute på fastigheten med ena fastighetsägaren. 

2021-05-10 inkom svar på kommunicering från fastighetsägarna där de framförde en fråga 
om vad som menas i protokoll från tillsynsbesök. Svar på detta har meddelats 
fastighetsägarna att ett skrivfel inträffat. De vill även lägga till information om att de trott att 
bygglov fanns för användning då de fått den informationen vid köp av fastigheten. 

 
Upplysningar 
En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion tagits upp 
till överläggning vid ett sammanträde med bygg- och miljönämnden enligt 11 kap. 54§ PBL. 

 
Om rättelse inte sker inom skälig tid efter att bygg- och miljönämnden beslutat om 
byggsanktionsavgift ska byggsanktionsavgift tas ut med dubbelt belopp enligt 9 kap. 2§ PBF. 
Bygglov i efterhand räknas inte som rättelse. 
Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 9 
kap. 2§ PBF. 

 
Om en byggherre, ägare låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet 
enligt PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får 
byggnadsnämnden enligt 11 kap. 20 § PBL förelägga denne att inom en viss tid rätta 
åtgärden (rättelseföreläggande). 

 
Om föreläggandet inte följs får byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 27 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges 
bekostnad och hur det ska ske. 

 
Även om nämnden bedömt att det sannolikt att lov kan ges i efterhand så är nämnden inte 
bunden av den bedömningen. Visar det sig vid lovprövningen efter ett lovföreläggande att lov 



Sida 4 av 5 

inte kan ges ska nämnden avslå ansökan och omedelbart ta ställning till om det finns 
förutsättningar att meddela rättelseföreläggande. 

Innan nämnden meddelar ett lovföreläggande ska nämnden enligt förvaltningslagen ge den 
som föreläggande är tänkt att riktas till möjlighet att yttra sig 

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. 

Övriga underlag för beslut 
Antal Typ Inkommen/upprättad 
7 Foto 2021-04-26 
1 Mätresultat 2021-05-04 

Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 

Bilagor 
Bilaga 1 – Foton 
Bilaga 2 – Beräkning av sanktionsavgift 
Bilaga 3 – Mätresultat 
Bilaga 4 – Hur man överklagar 
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Handläggare 
Marie Sandström 
 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-06-14 

Diarienummer 
BMK 2021-000049 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

Tjänsteutlåtande bygglov 
 
Fastighetsbeteckning: 
Adress: 

Gredelby 21:1 

Sökande:   
   
 c/o Genova, Smålandsgatan 12 
 111 46 Stockholm 

 
 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (141 lgh och 4 lokaler) 
 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg-och miljönämnden beviljar ansökan med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen (PBL). 

2. Bygg- och miljönämnden anser att kontrollansvarig krävs med stöd av 10 kap. 9 § 
PBL. 

3. Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift i enlighet med bygg- och miljönämndens 
fastställda taxa, med stöd av 12 kap. 8 § PBL.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Gredelby 21:1, som 
ligger inom detaljplanerat område. Flerbostadshuset kommer att bestå av två huskroppar och 
kommer att rymma totalt 141 lägenheter och 4 verksamhetslokaler. Åtgärden anses vara 
planenlig och anses ha en god form-, färg- och materialverkan. Bilparkeringsplatser kommer 
att vara förlagda i källarplan både på aktuell fastighet och i Willys-huset omkrign 200 meter 
norr om Gredelby 21:1. Antalet parkeringsplatser bedöms vara i tillräckligt antal och lämpligt 
placerade.  
 
Bakgrund 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Gredelby 21:1 
(kvarter B), som ligger inom detaljplanerat område. Flerbostadshuset kommer att bestå av 
två huskroppar, B1 och B2, och kommer att rymma totalt 141 lägenheter och 4 
verksamhetslokaler. Hyresgäster till lokalerna är ännu inte bestämda.  
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Utformning samt material- och kulörval framgår av fasadritningar respektive material- och 
kulörbeskrivning. Sammanfattningsvis kommer det på fasaderna att bli tegelpartier, putsade 
partier och träpanelspartier. På det norra huset B1 mot kommunhusets röda fasad kommer 
det att bli tegel och puts i gröna kulörer. Längre söderut blir det bland annat bruna fasad-
kulörer. Mot prickmark kommer taken att ha taklutning på 30 grader (hus B1) och 65 grader 
(hus B2). För att reducera bullret från järnvägen kommer en hög bullerskärm att placeras 
mellan de två huskropparna i väster. 
 
Bilparkeringsplatser kommer att placeras i källarplanet (34 platser, varav 3 bilpoolsplatser) 
samt i Willys parkeringsgarage (19 platser), vilket ligger omkring 200 meter norrut på 
fastigheten Gredelby 7:89. Det kommer att bli 600 cykelparkeringsplatser inom fastigheten 
Gredelby 21:1, förlagda både utomhus och i källaren. Antalet platser anses följa Knivsta 
kommuns parkeringsnorm. Parkeringsnormen kommer även att uppfyllas vid Willys, trots att 
19 platser kommer att användas av boende på Gredelby 21:1. Servitutsavtal för platserna vid 
Willys har tagits fram.  
 
Friyta kommer att finnas på balkonger och på innergården.  
 
Dagsljusanalys har tagits fram och vissa justeringar har gjorts gällande exempelvis kulörer 
och planlösning. Det kvarstår några avsteg mot dagsljuskravet i Boverkets byggregler, men 
avstegen har bedömts vara acceptabla. Dagsljus är egentligen en fråga som kontrolleras 
inför startbesked, inte bygglov, men dagsljuset har i detta fall utretts i bygglovsskedet 
eftersom det skulle kunna bli svårt att få startbesked annars.  
 
Det finns ett separat marklov för schaktning, spontning och pålning, ärendenummer BMK 
2021-076. Ansökan beviljades 2021-04-16.  
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig har byggherren 
anmält:  
Per Liljestrand 
Box 237 
751 05 Uppsala 
Den kontrollansvarige är certifierad.  
 
Motiv 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att föreslagen byggnation är förenlig med gällande 
detaljplan och att den är lämpligt utformad med hänsyn till omgivningen. Kulörer och 
materialval anses vara lämpliga både med hänsyn till både den äldre bebyggelsen och den 
moderna. De gröna kulörerna på hus B1, som ligger närmast kommunhuset och 
flerbostadshusen nordost om kommunhuset, bedöms vara lämpliga både gällande kulör och 
mättnad jämfört med de röda, gula och orangea fasaderna på bebyggelsen i norr.  
 
Detaljplanens tillhörande planbeskrivning och gestaltningsprogram tar bland annat upp hur 
taken bör utformas. Hus B1 kommer att ha en lägre takvinkel än på framtagna skisser men 
taket bedöms vara planenligt och anses utgöra en bra övergång mellan det modernare 
kommunhuset och den äldre bebyggelsen söderut.  
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Föreslagen åtgärd bedöms lämplig avseende frågor såsom buller, dagsljus, friyta och 
parkeringsplatser. Det bedöms acceptabelt att 19 av 53 parkeringsplatser placeras på en 
annan fastighet omkring 200 meter bort eftersom det anses ligga inom ett rimligt 
gångavstånd och promenaden däremellan anses vara trafiksäker. 
Samhällsbyggnadskontoret ser även positivt på att det finns 3 bilpoolsplatser inom egna 
fastigheten. 
 
Avgift 
Bygglov m.m. 426 972 kronor  
Avgiften beräknas på åtgärdens bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA): 14 380 m² 
 
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
I avgift ingår tekniskt samråd, startbesked, slutsamråd och slutbesked. Ett arbetsplatsbesök  
Ingår. 
 
Planbestämmelser m.m. 
Inom detaljplanerat område: ”Del av kv. Segerdal Gredelby 21:1 m.fl.” som vann laga kraft 
2020-07-09. På den aktuella platsen medges bostad och centrumändamål. Till detaljplanen 
hör även bland annat en planbeskrivning och ett gestaltningsprogram.  
 
Yttranden 
Eftersom åtgärden har ansetts vara planenlig har inga remisser eller grannehöranden 
skickats ut.  
 
Upplysningar 
Enligt detaljplanen ska marksanering ske innan startbesked för nybyggnation kan meddelas. 
Kontakta miljöenheten för mer information om marksaneringen.  
 
Exempelvis utformning regleras även genom ett exploateringsavtal med Knivsta kommun i 
egenskap av fastighetsägare. Kontakta MEX (mark- och exploateringsenheten) och 
säkerställ att föreslagen åtgärd följer exploateringsavtalet.  
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.  
 
Observera att sedan 1 juli 2018 får åtgärden inte påbörjas förrän fyra veckor efter att 
lovbeslutet har kungjorts i Post- och inrikes Tidningar enligt 9 kap. 42 a § PBL. Detta gäller 
även om startbesked har meddelats.  
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 
kap. 3 § PBL). Bygg- och miljönämndens beslut om startbeskedet upphör att gälla den dag 
då beslut om lov upphör att gälla. 
 
I detta ärende krävs utstakning (finutstakning). Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning  
debiteras separat om de utförs av Knivsta kommuns kart- och gisenhet. Beställning ska 
göras i god tid på blankett för utstakning, som finns på Knivsta kommuns webbsida. Om du 
önskar få blankett med post eller behöver mer information, kontakta Knivsta kommuns kart- 
och gisenhet, telefon kontaktcenter 018-34 70 00.  
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Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Handläggande byggnadsinspektör kommer kontakta 
er för tidsbokning. 
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL.  
 
Observera att om byggnation påbörjas innan ni fått startbesked eller om byggnaden tas i 
bruk innan bygg- och miljönämnden har gett slutbesked/interimistiskt slutbesked kommer 
byggsanktionsavgift att tas ut. Storleken på byggsanktionsavgiften varierar beroende av 
vilken åtgärd som har gjorts.  
 
Lovet upphör att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 
 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. Innan lovet vunnit laga kraft 
sker påbörjade åtgärder på egen risk.  
 
Kontakta Knivsta kommuns kart- och gisenhet för att ansöka om en ny adress till de nya 
bostäderna. Skicka e-post till kartochgisuppdrag@knivsta.se och berätta vilken byggnad som 
behöver en ny adress alternativt ring till Knivsta Kontaktcenter på telefonnummer 018-34 70 
00. 
 
Övriga underlag för beslut 
Fastställda handlingar framgår av ritningsförteckning inkommen 2021-06-13 (förutom 
dagsljusanalysen och area-sammanställningen) samt markplaneringsritning inkommen 2021-
05-26.  
 
Beslutet ska skickas till 
Sökande 
Kontrollansvarig 
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista  
 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 

 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
  

mailto:kartochgisuppdrag@knivsta.se
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do
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BILAGA TILL BESLUT. 

 BESVÄRSHÄNVISNING 
 
 
 
 
Hur man överklagar bygg- och miljönämndens beslut  
 
Om du inte är nöjd med bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
Var skickas eller lämnas överklagandet? 
Skrivelsen skickas eller lämnas till bygg- och miljönämnden. 
 
Postadress: Bygg- och miljönämnden 
 741 75  KNIVSTA 
Besöksadress:  Centralvägen 18  
 
Tid för överklagande 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och inrikestidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till  
Länsstyrelsen, om inte bygg- och miljönämnden ändrar beslutet på det sätt du har 
begärt. 
 
Hur man utformar sitt överklagande 
Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och 
fastighetsbeteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. 
 
Underteckna överklagandet 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer dagtid. Om du 
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.  
 
Om något är oklart kan du vända dig till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun på  
telefonnummer 018 – 34 70 00. 
 

http://www.poit.se/
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Handläggare 
Marie Sandström 
 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-06-14 
 

Diarienummer 
BMK 2020-000496 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  
 

 

 

 

Tjänsteutlåtande bygglov 
 
Fastighetsbeteckning: 
Adress: 

Gredelby 28:5  
Hyvelgatan 30 

Sökande:  Handelsfirma S G Nilsson HB 
   
 Ostmästargatan 14 
 741 39 Knivsta  

 
 

Bygglov för ändrad användning av kontor till förskola (övervåning) 
 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg-och miljönämnden avslår ansökan med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen (PBL) 

2. Bygg och miljönämnden tar ut en avgift i enlighet med bygg- och miljönämndens taxa, 
med stöd av 12 kap. 8 § PBL.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för ändrad användning från kontor till förskola, på det övre planet i en 
byggnad på fastigheten Gredelby 28:5, som ligger inom detaljplanerat område. På 
fastigheten bedrivs idag två separata förskoleverksamheter. Förskolan som bedriver sin 
verksamhet på entréplan har ett permanent bygglov från 1995 för ändrad användning.  
 
Sökande till bygglovet för ändrad användning från kontor till förskola bedriver sin 
förskoleverksamhet på övervåningen. Det finns för övervåningen ett tidsbegränsat bygglov 
som löper ut 2022-01-24. 
  
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att eftersom förskoleverksamhet är planstridig bör 
ett permanent bygglov inte beviljas. Samhällsbyggnadskontoret anser att det olämpligt att 
bevilja bygglov för förskola i ett industriområde med tanke på förskolebarns utemiljö 
avseende exempelvis buller, partiklar och trafik. Friytan intill förskolan är endast omkring 725 
kvadratmeter istället för minst 3000 kvadratmeter, vilket Boverket rekommenderar. Dessutom 
behöver barnen passera en gata som exempelvis trafikeras av lastbilar. Boverket anser att 
barnen ska kunna nå friytan utan hjälp av vuxen. Kontoret anser även att det inte är lämpligt 
att bevilja bygglov för annan verksamhet som skulle kunna påverka eller hindra möjlig 
etablering av exempelvis industriverksamhet, vilket är planenligt i området. 
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Attunda brandkår rekommenderar att ny detaljplan tas fram för att inkludera förskola 
alternativt att riskbedömning görs om ny detaljplan inte tas fram.  
 
Bakgrund 
Ansökan avser bygglov för ändrad användning från kontor till förskola, på det övre planet i en 
byggnad på fastigheten Gredelby 28:5, som ligger inom detaljplanerat område. På 
fastigheten bedrivs idag två separata förskoleverksamheter. Ballongens förskola, som 
bedriver sin verksamhet på entréplan, har ett permanent bygglov för ändrad användning. Det 
bygglovet beviljades med dispens från detaljplanens planbestämmelser år 1995. 
Gällande detaljplan ”Industriområdet AR, Brunnby”, vilken vann laga kraft 1998-10-29, 
medger tillverkningsindustri, kontor samt handel med skrymmande varor. Kommande 
detaljplan, som antagits med överklagats, medger inte heller förskola.  
 
Denna ansökan avser Nyckelpigans förskola som ligger på övervåningen. Det finns för 
verksamheten på övervåningen ett tidsbegränsat bygglov som löper ut 2022-01-24. Det 
tidsbegränsade bygglovet har i omgångar förlängts. Möjligheten att förlänga bygglovet finns 
inte då den maximala tiden (15 år) för tidsbegränsade bygglov uppnås 2022-01-24. 
 
Förskolan på övervåningen, Nyckelpigans förskola, kan bestå av högst 21 barn, nu finns 16 
förskolebarn där. De arrenderar lekyta från Knivsta kommun. Det är inte bestämt om 
arrendeavtalet ska förlängas eller sägas upp. Lekytan/friytan, som ligger på andra sidan 
gatan, är instängslad och på grinden finns en skylt där bland annat föräldrar uppmanas att 
komma ihåg att stänga grinden eftersom gatan utanför är trafikerad. Friytan är på ungefär 
725 kvadratmeter, friytan blir därmed ungefär 35 kvadratmeter per barn när förskolan är 
fullbelagd. Boverket rekommenderar att friytan är minst 3000 kvadratmeter samt minst 40 
kvadratmeter per barn.  
 
Motiv 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att eftersom förskoleverksamhet är planstridig bör 
ett permanent bygglov inte beviljas. Detaljplanens syfte är tillverkningsindustri, kontor samt 
handel. Samhällsbyggnadskontoret anser att det oftast inte går att ta planstridig användning 
som en liten avvikelse eftersom det oftast finns goda skäl att separera vissa verksamheter. 
Att medge exempelvis en kvartersbutik i ett bostadsområde anses vara ett lämpligare 
komplement, trots att detaljplanen kanske bara medger bostad. Det anses däremot olämpligt 
att bevilja bygglov för ändrad användning från kontor till förskola i ett industriområde med 
tanke på förskolebarns utemiljö avseende exempelvis buller, partiklar och trafik. Beslutet ska 
med stöd av 1 kap. 1 § PBL vara hållbart över tid och man behöver därmed ha i åtanke att 
det skulle kunna bli mer tillverkningsindustri i området i framtiden.  
 
En annan brist med att ha förskola på denna plats anser samhällsbyggnadskontoret vara 
friytan. Enligt 8 kap. 9 § PBL ska det på exempelvis på förskolor finnas friyta som är lämplig 
och tillräckligt stor. Friytan för Nyckelpigans förskola är endast omkring 35 kvadratmeter per 
barn istället för minst 40 kvadratmeter per barn, vilket Boverket rekommenderar. Friytan är 
dessutom på totalt omkring 725 kvadratmeter istället för minst 3000 kvadratmeter, vilket 
Boverket rekommenderar. Boverket anser dessutom inte att det är lämpligt att friytan ligger 
på andra sidan gatan eftersom att det kan vara trafikfarligt, därtill blir barnen beroende av att 
vuxna följer med barnen över gatan, vilket i förlängningen skulle kunna leda till att barnen 
vistas mindre tid utomhus. Samhällsbyggnadskontoret anser att det är viktigt att barnen får 
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tillräckligt stor friyta och att det är säkert att ta sig till den. Detta är något som även granskas i 
andra bygglov och detaljplaner. I detta fall anser kontoret att placeringen och den totala 
storleken på friytan är det mest allvarliga, snarare än antalet kvadratmeter per barn.  
 
Kontoret anser även att det inte är lämpligt att bevilja bygglov för annan verksamhet som 
skulle kunna påverka eller hindra möjlig etablering av exempelvis industriverksamhet, vilket 
är planenligt i området.  
 
Förskoleverksamheten bör därför inte etableras mer än nödvändigt. Fler förskolebarn i 
området bör begränsas. Eftersom förskolan kan komma att vara kvar över många år 
framöver kan det vara många barn som påverkas av beslutet. Det bedöms finnas lämpligare 
och säkrare platser för förskola i kommunen. Kontorets samlade bedömning är därför att 
ansökan för ändrad användning från kontor till förskola bör avslås. Situationen är lite 
annorlunda för Ballongens förskola, som är på entrévåningen, eftersom deras friyta ligger på 
samma sida av gatan som förskolan. Dessutom var lagstiftningen år 1995, det vill säga äldre 
plan- och bygglagen, inte lika tydlig gällande vad som kunde tas som liten avvikelse.  
 
Attunda brandkår rekommenderar att ny detaljplan tas fram för att inkludera förskola 
alternativt att riskbedömning görs om ny detaljplan inte tas fram. De skriver även att det kan 
ske transport av farligt gods förbi förskolan och att det fortfarande finns lediga industritomter i 
Ar och att man idag inte vet om de kommer medföra transporter av farligt gods.  
 
Sökande har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på kontorets förslag till beslut. 
Sökande skriver bland annat att avvikelsen borde beviljas eftersom avvikelse tidigare 
beviljats på platsen. Sökande anser även att det går att ordna friyta och att det inte är några 
större problem gällande buller, partiklar etc jämfört med andra förskolor. Yttrandet går att 
läsa i sin helhet i bilaga 4. Sökandes yttrande ändrar inte kontorets tidigare bedömning. 
Kontoret anser fortfarande att ansökan bör avslås.  
 
Avgift 
Bygglov, negativt  4 181 kronor  
Avgiften beräknas på åtgärdens bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA): 499 m² 
 
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Planbestämmelser m.m. 
Inom detaljplanerat område, läs mer under rubriken Bakgrund.  
 
Yttranden 
Ärendet har skickats ut till myndigheter och grannar.  
 
Miljöenheten informerar bland annat om vilka krav som gäller ventilation.  
 
Attunda brandkår rekommenderar att ny detaljplan tas fram för att inkludera förskola 
alternativt att riskbedömning görs om ny detaljplan inte tas fram. De skriver även att det kan 
ske transport av farligt gods förbi förskolan och att det fortfarande finns lediga industritomter i 
Ar och att man idag inte vet om de kommer medföra transporter av farligt gods.  
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Inga grannar har inkommit med invändningar. Men Knivsta kommun, i egenskap av ägare till 
fastigheten där lekplatsen är placerad, informerar att de inte har tagit ställning till om 
arrendeavtalet ska förlängas eller sägas upp.  
 
Sökande har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på kontorets förslag till beslut. 
Sökande skriver bland annat att avvikelsen borde beviljas eftersom avvikelse tidigare 
beviljats på platsen. Sökande anser även att det går att ordna friyta och att det inte är några 
större problem gällande buller, partiklar etc jämfört med andra förskolor. Yttrandet går att 
läsa i sin helhet i bilaga 4.  
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga.  
  
Övriga underlag för beslut 
Antal       Typ                       Inkommen 
1             Situationsplan       2021-05-09 
2             Planritningar          2021-05-09 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning  
Sökande  
 
Kopia till övriga  
Akten 
 
 
 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 – Remissvar från myndigheter  
Bilaga 4 - Sökandens svar på yttranden 
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BILAGA TILL BESLUT. 

 BESVÄRSHÄNVISNING 
 
 
 
 
Hur man överklagar bygg- och miljönämndens beslut  
 
Om du inte är nöjd med bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
Var skickas eller lämnas överklagandet? 
Skrivelsen skickas eller lämnas till bygg- och miljönämnden. 
 
Postadress: Bygg- och miljönämnden 
 741 75  KNIVSTA 
Besöksadress:  Centralvägen 18  
 
Tid för överklagande 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och inrikestidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till  
Länsstyrelsen, om inte bygg- och miljönämnden ändrar beslutet på det sätt du har 
begärt. 
 
Hur man utformar sitt överklagande 
Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och 
fastighetsbeteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. 
 
Underteckna överklagandet 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer dagtid. Om du 
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.  
 
Om något är oklart kan du vända dig till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun på  
telefonnummer 018 – 34 70 00. 
 



Översikt Gredelby 28:5 i Ar (lila område) 





 

  

  

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Sida 2 av 8 

 
 

 
  

 
placerad längs med Boängsvägen och skiljs av mot vägen med en tätbevuxen häck. Infart 
planeras att ske från Boängsvägen. Bostadshuset, ett enplanshus planeras att uppföras i trä 
med en byggnadsarea av drygt 142 kvadratmeter. Tomten är flack med några uppvuxna  
äppelträd. Öster om planerad placering av bostadshuset angränsar tomten till Vrå herrgård 
med dess allé.  
 
Motiv 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det är ett högt bebyggelsetryck i området och att 
det finns ett behov av samordning och reglering, bland annat gällande vatten och avlopp 
samt avseende skydd av områdets kulturmiljö. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att 
samordning och reglering bör ske genom att området detaljplaneläggs.  
 
Enligt 4 kap. § 2 ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes 
lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 
 
    1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det behövs 
med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet 
av samordning eller till förhållandena i övrigt,  
 
    2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens 
karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt. 
     
 
Avgift 
Förhandsbesked 1 113 kronor  
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Handläggningstiden är enligt 9 kap. § 27, plan- och bygglagen (PBL) överskriden med 4 
veckor. Avgiften är reducerad enligt 12 kap. § 8 a (PBL) med 4/5 av 5 569 kronor. 
   
Planbestämmelser m.m. 
Utanför detaljplanerat område 
Områdesbestämmelser ”Vrå Egnahemsområde, Vrå Gård, Lippinge By” (ObKn11) 
Tätortsnära område 
 
Yttranden 
Miljöenheten har inkommit med remissvar. Fastigheten ligger inom ett område med  
tämligen god vattentillgång. Vidare svarar Miljöenheten att det inte är helt lätt att anordna 
enskilt avlopp. Sökande anmodas att kontakta kunnig konsultfirma för utredning och förslag 
på en lämplig avloppslösning. Miljöenheten bedömer att de på platsen fyra äppelträd bör 
bevaras. 
 
Upplandsmuseet har inkommit med remissvar. Sammanfattningsvis anser Upplandsmuséet  
att föreslagen placering inverkar negativt på herrgårdsmiljön och står i strid med 
områdesbestämmelserna. Vidare att det öppna och ännu obebyggda området vid Vrå 
herrgård är ett av få och viktiga kulturmiljöer i området. 
 
Vattenfall Eldistribution AB har inkommit med remissvar utan erinran.  
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Roslagsvatten AB har inkommit med svar och bedömer att befintliga ledningars kapacitet  
inte är tillräckliga för att ansluta fler fastigheter till den befintliga  
gemensamhetsanläggningen som sedan tidigare finns för Vrå 1:232, Vrå 1:187, Vrå 1:176 
och Vrå 1:33. Nämna fastigheter är anslutna på avtal och utanför verksamhetsområdena för 
vatten och spillvatten. Vidare svarar Roslagsvatten att om förhandsbeskedet beviljas får ett 
enskilt avlopp anläggas. 
 
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på 
ansökan. Ägare till fastigheten Vrå 1:93 meddelar att fastighetsgränserna inte är korrekta  
och att en lantmäteriförrättning bör göras innan de kan uttala sig gällande aktuell ansökan 
om förhandsbesked. 
 
Sökande har inkommit med svar på remisser. De framför bland annat att det stora 
kulturhistoriska värdet gällande Vrå herrgård med tillhörande allé är svår att se på grund av 
byggnationer och ombyggnationer som skett på fastigheten.  
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. Innan lovet vunnit laga kraft 
sker påbörjade åtgärder på egen risk.  
 
  
Övriga underlag för beslut 
Antal       Typ                   Inkommen 
1             Situationsplan   2021-03-15 
 
Beslutet ska genom förenklad delgivning skickas till 
Sökande 
Fastighetsägare Vrå 1:232 
 
Underrättelse om beslutet (nekat förhandsbesked för kännedom) per brev  
Berörda sakägare enligt sändlista 
 
Kopia till övriga  
Akten 
 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
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Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
Bilagor  
Bilaga 1- Fastställda handlingar 
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser med synpunkter  
Bilaga 4 - Yttrande från grannar med synpunkter  
Bilaga 5 - Sökandens svar på yttranden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGA TILL BESLUT. 
 BESVÄRSHÄNVISNING 
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Hur man överklagar bygg- och miljönämndens beslut  
 
Om du inte är nöjd med bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
Var skickas eller lämnas överklagandet? 
Skrivelsen skickas eller lämnas till bygg- och miljönämnden. 
 
Postadress: Bygg- och miljönämnden 
 741 75  KNIVSTA 
Besöksadress:  Centralvägen 18  
 
Tid för överklagande 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och inrikestidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till  
Länsstyrelsen, om inte bygg- och miljönämnden ändrar beslutet på det sätt du har 
begärt. 
 
Hur man utformar sitt överklagande 
Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och 
fastighetsbeteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. 
 
Underteckna överklagandet 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer dagtid. Om du 
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.  
 
Om något är oklart kan du vända dig till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun på  
telefonnummer 018 – 34 70 00. 
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Enskilt avlopp 
 

Viktig information från Miljöenheten i samband med bygglov 
 
För att inrätta en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden. 
För att avloppsansökan inte ska dra ut på tiden är det viktigt att ansökan är fullständig. Så 
här går ansökningsprocessen till: 
1. Kontakta en entreprenör 

En konsult eller erfaren entreprenör kan hjälpa dig att välja avloppslösning och ta fram 
underlag för din ansökan. 
 

2. Välj typ av anläggning 
Tomtstorlek, markförhållanden, reningskrav på platsen och dricksvattenbrunnars 
placering påverkar dina möjligheter. 
 

3. Kontakta grannarna 
För att bygga en avloppsanläggning behöver du uppgifter om närliggande 
dricksvattenbrunnar, avlopp och energibrunnar. Observera att det krävs lov från 
markägaren för att inrätta en avloppsanläggning på annans mark. 
 

4. Fyll i ansökan  
Ansökningsblanketten hittar du på:  
www.knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/avlopp  
 

5. Ta fram situationsplan 
Situationsplanen i skala 1:1 000 ska visa: 
- fastighetsgränser  
- bostadshuset 
- avloppet och eventuell utsläppspunkt 
- dricksvattenbrunnar inom 100 meter från avloppsanläggningen 
- uppställningsplats för slamsugningsfordon 

 
6. Ta jordprov (gäller infiltration) 

För att kontrollera markens genomsläpplighet ska jordprover tas. Skicka provet för 
siktanalys eller be din entreprenör hjälpa dig med provtagning. Bifoga resultatet i din 
ansökan. 
 

7. Gräv en provgrop 
Vid markbaserad rening ska en provgrop på minst 2,5 meters djup grävas på platsen 
för den tänkta anläggningen. 

 
Mer information om enskilda avlopp hittar du på avloppsguiden.se 
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Vad roligt att ni valt att bygga hus i Knivsta kommun! 

 
Nu när du har fått ditt förhandsbesked beviljat och du ska gå vidare mot att bygga ett nytt 

hus finns det många val du kan göra som innebär att du väljer mer långsiktigt. Ett 
långsiktigt val är i slutänden det bästa för både miljön, samhället och din plånbok och du 

kommer aldrig ha så stor chans att påverka ditt hus som du har i samband med 
nybyggnationen av det. 

 
När du väljer ditt hus finns det många saker att ta i betänkande, framförallt ska huset 
passa er och er familj men det finns också möjligheter att ställa krav vid valet av hus. 

 
Fasadmaterial 

Det finns många olika fasadmaterial att välja på. De har alla sina fördelar och nackdelar 
och vissa material är mer beprövade än andra. Att läsa på om de olika materialvalen och 
deras för- och nackdelar är att ge sig själv möjligheten att påverka husets livslängd och 

dess nivå av skötsel. 
 

Fasaden består av flera delar, bland annat fönster och dörrar. Valet av dessa påverkar 
inte bara din energiförbrukning utan även hur ofta dessa delar behöver bytas och 

skötselnivåer. 
 

Placering av huset 
När du väl valt ditt hus så kommer du till det knepiga i att placera huset på din fastighet. I 

och med ditt förhandsbesked har du fått en ungefärlig placering av huset men det är 
även viktigt att tänka på hur huset placeras i förhållande till omgivning. Att vrida huset på 

ett sånt sätt att ena långsidan av huset är vridet åt söderläge möjliggör en framtida 
eventuell investering i solpaneler som placeras på taket. Solpaneler är ett effektivt sätt 
att minska sin elförbrukning och även om installationen av dessa i vissa fall kan kräva 

bygglov är detta ingenting du behöver betala för. 
 

Det är inte alltid det är möjligt att placera huset på ett sånt sätt att det möjliggör 
användandet av solpaneler, men då kan det vara värt att titta på möjligheten att placera 
huset på ett sådant sätt på fastigheten att det finns möjlighet att placera solpaneler på 

marken utan att detta krockar med den soliga uteplats ni med största sannolikhet 
kommer vilja ha framöver. 

 
Vid placering av huset är det även bra att tänka på olika hälsoaspekter. Genom att 

placera huset på ett sådant sätt att minst hälften av alla boningsrum hamnar mot husets 
tysta sida ger ni er själva möjlighet att få en bra inomhusmiljö. 

 
Långsiktighet 

Ekonomin är viktig för alla familjer och även om det inte är möjligt att välja alla de ”bästa” 
alternativen vid nybyggnationen kan man tänka på framtiden vid sin planering av huset. 
Kanske funderar ni på att i framtiden bli en större familj, då kan det vara bra att tänka på 
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att huset ska vara placerat på ett sånt sätt att det går att bygga till i framtiden utan att en 

eventuell tillbyggnad hamnar för nära tomtgräns. 
 

Att välja ett uppvärmningssystem som i framtiden går att byta ut utan stora ingrepp på 
byggnaden är också det ett bra sätt att ge sig själv möjligheten att energieffektivisera sitt 

boende. 
 

Passivhus m.m. 
Du får aldrig så stora möjligheter att påverka ditt boende som under själva byggstadiet. 
Ta tillvara chansen och påverka ert boende så mycket ni kan så att ni blir så nöjda med 

resultatet som möjligt. Ett sätt som du kan påverka är genom att välja energiklassning av 
det hus du bygger. Passivhus är en av de många olika standarder som finns för 
energiklassning av nybyggda hus och det finns i dagsläget husleverantörer som 

tillhandahåller hus enligt standarden för Passivhus i sitt standardsortiment. 
 

Det finns hjälp att få när det gäller valet av material, placering och hållbarhet på 
byggnationen. För att läsa mer om hur ni kan tänka vid valet av hus, placeringen och 

utformningen läs vidare på några av följande platser eller hör av er till kommunen. 
 
 

Energimyndigheten 
www.energimyndigheten.se 

 
Energirådgivarna 

http://www.energiradgivningen.se 
 

Boverket – Myndigheten för boende och byggande 
www.boverket.se 

 
Energirådgivningen i Knivsta kommun 

www.knivsta.se 
018-34 70 00 

 
Sveriges centrum för nollenergihus 

www.nollhus.se 
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intill befintlig bebyggelse. Sökande önskar uppföra ett enbostadshus med en byggnadsarea 
(BYA) av ca 112 kvadratmeter  
Platsen är något bullerutsatt från järnvägstrafiken. En bullerutredning är genomförd.  
 
Motiv 
Förvaltningen finner att önskad bebyggelse uppfyller de krav som kan ställas enligt PBL 2 
kap. och miljöbalkens allmänna bestämmelser om lämplig utveckling och lokalisering av ny 
bebyggelse. Bebyggelsen har förutsättningar att uppfylla de krav som kan ställas på nya 
byggnader enligt 8 kap. PBL och går att förena med den för området gällande kommunala 
översiktsplanen.  
 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att föreslagen tomtplats på ca 1200 kvadratmeter är 
tillräckligt stor för planerad byggnad samt att det är möjligt att anordna lämplig anläggning för 
vatten och avlopp på platsen. 
 
Platsen är utsatt för buller från järnvägstrafik. Bullerutredningen visar att gällande krav för 
ekvivalent ljudnivå klaras vid fasader och vid uteplats såvida den placeras utmed den östra 
fasaden.  
 
Platsen är inom influensområdet för flygbuller från Arlanda. Fastigheten omfattas inte av 
området där byggnation av bostäder ska undvikas. 
 
Den nya bebyggelsen kommer till viss del vara synlig från järnvägen i samma sammanhang 
som den befintliga gården och därför är bedömningen att det är relevant att ställa krav på 
anpassning till omgivande bebyggelse. 
 
 
Villkor 
Enbostadshuset ska utformas i ett till två plan, med sadeltak med svarta eller tegelröda 
takpannor.  
 
Byggnaders material och färgsättning ska harmoniera med omgivningens karaktär. 
 
Bostadshus ska utformas så att riktvärdena för buller inomhus klaras. 
 
Slutlig placering och utformning hanteras i ansökan om bygglov. Skriften ”Bygga på landet” 
bör användas för råd och inspiration inför bygglovsansökan. 
 
Avgift 
Förhandsbesked 10 643 kronor  
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Planbestämmelser m.m. 
Utanför detaljplanelagt område 
Tätortsnära område 
Riksintresse, Arlanda 
 
Yttranden 
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Miljöenheten bedömer att fastigheten ligger inom ett område med tämligen god 
vattentillgång. Vidare bedömer miljöenheten att det inte är helt lätt att anordna ett enskilt 
avlopp. Sökande anmodas att anlita kunnig konsultfirma för att utreda frågan och föreslå en 
fungerande lösning. Miljöenheten bedömer vidare att en anordning av gemensam 
avloppsanläggning med det planerade bostadshuset i ett tidigare beviljat förhandsbesked 
(BMK 2020-297) 2020-11-03 är lämpligt.  
Miljöenheten har vid platsbesök noterat att det finns en befintlig avloppsanläggning på 
plasten för planerat hus som kan komma att påverkas av byggnationen.  

 
Vattenfall Eldistribution AB meddelar att ett avstånd av minst 5 meter från byggnationen till 
Vattenfalls befintliga ledningar ska hållas. Föreslagen placering av huset är närmare än 5 
meter. Vattenfall meddelar antingen ska husets placering flyttas alternativt att ledningarna 
byggs om på sökandes bekostnad. Elnätanläggningarnas läge är osäkert och en utmätning 
av kablarna bör göras via ledingskollen.se 
 
Roslagsvatten AB påpekar att fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna 
vatten- och avloppsledningar och har därför inget att invända mot byggnationen. 
 
Trafikverket meddelar ingen erinran i ärendet men vill informera att Ostkustbanan ska 
byggas ut mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm. 
 
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på 
ansökan. Inga synpunkter har inkommit med anledning av föreslagen åtgärd. 
 
Sökande har inkommit med information gällande befintligt avlopp för platsen där huset är 
tänkt att placeras. Den ska om beviljat förhandsbesked ges sluttömmas och stängas.  
 
Upplysningar 
Tillstånd för anläggande av enskilt avlopp söks hos Knivsta kommun. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut är bindande vid prövning av bygglov, om ansökan görs 
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39§ PBL. 
Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut om förhandsbesked medför ingen rätt att påbörja den sökta 
åtgärden innan bygglov beviljats och startbesked har getts. 
 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. Innan lovet vunnit laga kraft 
sker påbörjade åtgärder på egen risk.  
 
  
Övriga underlag för beslut 
Antal       Typ                    Inkommen 
1              Situationsplan   2021-04-26 
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Beslutet ska skickas till 
Sökande 
Fastighetsägare   
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Se berörda sakägare enligt sändlista 
 
Kopia till övriga 
Akten 
 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 
 

 
 
 
 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser med synpunkter  
 
  



Sida 5 av 8 

 
 

 
  

 
 

BILAGA TILL BESLUT. 
 BESVÄRSHÄNVISNING 
 
 
 
 
Hur man överklagar bygg- och miljönämndens beslut  
 
Om du inte är nöjd med bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
Var skickas eller lämnas överklagandet? 
Skrivelsen skickas eller lämnas till bygg- och miljönämnden. 
 
Postadress: Bygg- och miljönämnden 
 741 75  KNIVSTA 
Besöksadress:  Centralvägen 18  
 
Tid för överklagande 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och inrikestidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till  
Länsstyrelsen, om inte bygg- och miljönämnden ändrar beslutet på det sätt du har 
begärt. 
 
Hur man utformar sitt överklagande 
Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och 
fastighetsbeteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. 
 
Underteckna överklagandet 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer dagtid. Om du 
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.  
 
Om något är oklart kan du vända dig till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun på  
telefonnummer 018 – 34 70 00. 
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Enskilt avlopp 
 

Viktig information från Miljöenheten i samband med bygglov 
 
För att inrätta en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden. 
För att avloppsansökan inte ska dra ut på tiden är det viktigt att ansökan är fullständig. Så 
här går ansökningsprocessen till: 
1. Kontakta en entreprenör 

En konsult eller erfaren entreprenör kan hjälpa dig att välja avloppslösning och ta fram 
underlag för din ansökan. 
 

2. Välj typ av anläggning 
Tomtstorlek, markförhållanden, reningskrav på platsen och dricksvattenbrunnars 
placering påverkar dina möjligheter. 
 

3. Kontakta grannarna 
För att bygga en avloppsanläggning behöver du uppgifter om närliggande 
dricksvattenbrunnar, avlopp och energibrunnar. Observera att det krävs lov från 
markägaren för att inrätta en avloppsanläggning på annans mark. 
 

4. Fyll i ansökan  
Ansökningsblanketten hittar du på:  
www.knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/avlopp  
 

5. Ta fram situationsplan 
Situationsplanen i skala 1:1 000 ska visa: 
- fastighetsgränser  
- bostadshuset 
- avloppet och eventuell utsläppspunkt 
- dricksvattenbrunnar inom 100 meter från avloppsanläggningen 
- uppställningsplats för slamsugningsfordon 

 
6. Ta jordprov (gäller infiltration) 

För att kontrollera markens genomsläpplighet ska jordprover tas. Skicka provet för 
siktanalys eller be din entreprenör hjälpa dig med provtagning. Bifoga resultatet i din 
ansökan. 
 

7. Gräv en provgrop 
Vid markbaserad rening ska en provgrop på minst 2,5 meters djup grävas på platsen 
för den tänkta anläggningen. 

 
Mer information om enskilda avlopp hittar du på avloppsguiden.se 
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Vad roligt att ni valt att bygga hus i Knivsta kommun! 

 
Nu när du har fått ditt förhandsbesked beviljat och du ska gå vidare mot att bygga ett nytt 

hus finns det många val du kan göra som innebär att du väljer mer långsiktigt. Ett 
långsiktigt val är i slutänden det bästa för både miljön, samhället och din plånbok och du 

kommer aldrig ha så stor chans att påverka ditt hus som du har i samband med 
nybyggnationen av det. 

 
När du väljer ditt hus finns det många saker att ta i betänkande, framförallt ska huset 
passa er och er familj men det finns också möjligheter att ställa krav vid valet av hus. 

 
Fasadmaterial 

Det finns många olika fasadmaterial att välja på. De har alla sina fördelar och nackdelar 
och vissa material är mer beprövade än andra. Att läsa på om de olika materialvalen och 
deras för- och nackdelar är att ge sig själv möjligheten att påverka husets livslängd och 

dess nivå av skötsel. 
 

Fasaden består av flera delar, bland annat fönster och dörrar. Valet av dessa påverkar 
inte bara din energiförbrukning utan även hur ofta dessa delar behöver bytas och 

skötselnivåer. 
 

Placering av huset 
När du väl valt ditt hus så kommer du till det knepiga i att placera huset på din fastighet. I 

och med ditt förhandsbesked har du fått en ungefärlig placering av huset men det är 
även viktigt att tänka på hur huset placeras i förhållande till omgivning. Att vrida huset på 

ett sånt sätt att ena långsidan av huset är vridet åt söderläge möjliggör en framtida 
eventuell investering i solpaneler som placeras på taket. Solpaneler är ett effektivt sätt 
att minska sin elförbrukning och även om installationen av dessa i vissa fall kan kräva 

bygglov är detta ingenting du behöver betala för. 
 

Det är inte alltid det är möjligt att placera huset på ett sånt sätt att det möjliggör 
användandet av solpaneler, men då kan det vara värt att titta på möjligheten att placera 
huset på ett sådant sätt på fastigheten att det finns möjlighet att placera solpaneler på 

marken utan att detta krockar med den soliga uteplats ni med största sannolikhet 
kommer vilja ha framöver. 

 
Vid placering av huset är det även bra att tänka på olika hälsoaspekter. Genom att 

placera huset på ett sådant sätt att minst hälften av alla boningsrum hamnar mot husets 
tysta sida ger ni er själva möjlighet att få en bra inomhusmiljö. 

 
Långsiktighet 

Ekonomin är viktig för alla familjer och även om det inte är möjligt att välja alla de ”bästa” 
alternativen vid nybyggnationen kan man tänka på framtiden vid sin planering av huset. 
Kanske funderar ni på att i framtiden bli en större familj, då kan det vara bra att tänka på 
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att huset ska vara placerat på ett sånt sätt att det går att bygga till i framtiden utan att en 

eventuell tillbyggnad hamnar för nära tomtgräns. 
 

Att välja ett uppvärmningssystem som i framtiden går att byta ut utan stora ingrepp på 
byggnaden är också det ett bra sätt att ge sig själv möjligheten att energieffektivisera sitt 

boende. 
 

Passivhus m.m. 
Du får aldrig så stora möjligheter att påverka ditt boende som under själva byggstadiet. 
Ta tillvara chansen och påverka ert boende så mycket ni kan så att ni blir så nöjda med 

resultatet som möjligt. Ett sätt som du kan påverka är genom att välja energiklassning av 
det hus du bygger. Passivhus är en av de många olika standarder som finns för 
energiklassning av nybyggda hus och det finns i dagsläget husleverantörer som 

tillhandahåller hus enligt standarden för Passivhus i sitt standardsortiment. 
 

Det finns hjälp att få när det gäller valet av material, placering och hållbarhet på 
byggnationen. För att läsa mer om hur ni kan tänka vid valet av hus, placeringen och 

utformningen läs vidare på några av följande platser eller hör av er till kommunen. 
 
 

Energimyndigheten 
www.energimyndigheten.se 

 
Energirådgivarna 

http://www.energiradgivningen.se 
 

Boverket – Myndigheten för boende och byggande 
www.boverket.se 

 
Energirådgivningen i Knivsta kommun 

www.knivsta.se 
018-34 70 00 

 
Sveriges centrum för nollenergihus 

www.nollhus.se 
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Det pågående detaljplanearbetet med kommande detaljplanen ”Träfallet” omfattar delar av 
fastigheten Vrå 1:3.  
Sökanden planerar att ansluta vatten och avlopp till befintlig anläggning som idag betjänar 
fastigheten Vrå 1:190. 
 
Motiv 
Förvaltningen finner att önskad bebyggelse uppfyller de krav som kan ställas enligt PBL 2 
kap. och miljöbalkens allmänna bestämmelser om lämplig utveckling och lokalisering av ny 
bebyggelse. Bebyggelsen har förutsättningar att uppfylla de krav som kan ställas på nya 
byggnader enligt 8 kap. PBL och går att förena med den för området gällande kommunala 
översiktsplanen.   
 
Den pågående hästverksamheten i området bedöms inte påverkas negativt eller vara i direkt 
anslutning till planerad ny byggnation. 
 
Den aktuella platsen för ny byggnation bedöms inte påverka eller förhindra det pågående 
detaljplanearbetet ”Träfallet”. 
 
Tomtstorleken, ca 1400 kvadratmeter, är något liten men det bedöms finnas goda 
möjligheter att anordna lämplig anläggning för dricksvatten och avlopp. 
Dagvattenhanteringen bedöms kunna tas om hand inom den föreslagna egna fastigheten.  
 
För att den nya bebyggelsen ska smälta in på ett bra sätt till omgivande bebyggelse och till 
landskapet bör den anpassas och placeras in varsamt i terrängen.  
 
Villkor 
Bostadshuset ska utformas i ett till ett och ett halvt plan med sadeltak och i övrigt harmoniera 
i färg och material med omgivningens karaktär. 
 
Bostadshuset ska placeras efter tomtens topografi och förutsättningar för att undvika 
sprängning av berg och uppfyllnader. Huset ska placeras med hänsyn till befintliga större 
träd.  
 
Bostadshuset ska utformas så att riktvärdena för buller inomhus klaras. 
 
Slutlig placering och utformning hanteras i ansökan om bygglov. Skriften ”Bygga på landet” 
bör användas för råd och inspiration inför bygglovsansökan. 
 
Avgift 
Förhandsbesked      10 643  kronor  
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Planbestämmelser m.m. 
Utanför detaljplanerat område 
Tätortsnära område 
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Yttranden 
Miljöenheten har inkommit med remissvar. Det finns ett rikt fågelliv i området och planerad 
byggnation bedöms komma att medföra en viss negativ påverkan. Det mindre diket som skär 
genom planerad tomt bedöms vara tillräcklig avledning från reningsverk eller markbädd. 
Miljöenheten anmodar sökande att anlita kunnig konsultfirma för eventuellt enskilt avlopp.  
Miljöenheten bedömer att vattentillgången är tämligen god i området. Utredning gällande 
dricksvatten är därmed obehövlig. 

 
Vattenfall Eldistribution AB har elnätanläggningar i området samt en 0,4 kV luftledning i 
närområdet. Nybyggnation ska hålla ett avstånd av minst 5 meter till Vattenfalls ledningar.  
 
Roslagsvatten AB påpekar att fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna 
vatten- och avloppsledningar, och har därför inget att invända mot byggnationen. 
 
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på 
ansökan. Inga synpunkter har inkommit med anledning av föreslagen åtgärd.  
 
Upplysningar 
Tillstånd för anläggande av enskilt avlopp söks hos Knivsta kommun. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut är bindande vid prövning av bygglov, om ansökan görs 
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39§ PBL. 
Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut om förhandsbesked medför ingen rätt att påbörja den sökta 
åtgärden innan bygglov beviljats och startbesked har getts. 
 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. Innan lovet vunnit laga kraft 
sker påbörjade åtgärder på egen risk.  
 
  
Övriga underlag för beslut 
Antal       Typ                    Inkommen 
1             Situationsplan    2021-04-13  
 
Beslutet ska skickas till 
Sökande och medsökande  
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare i sändlista 
 
Kopia till övriga 
Fastighetsägare Vrå 1:3 
 
Kungörelse 
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Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 
 
 

 
 
 
 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser med synpunkter  
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BILAGA TILL BESLUT. 
 BESVÄRSHÄNVISNING 
 
 
 
 
Hur man överklagar bygg- och miljönämndens beslut  
 
Om du inte är nöjd med bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
Var skickas eller lämnas överklagandet? 
Skrivelsen skickas eller lämnas till bygg- och miljönämnden. 
 
Postadress: Bygg- och miljönämnden 
 741 75  KNIVSTA 
Besöksadress:  Centralvägen 18  
 
Tid för överklagande 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och inrikestidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till  
Länsstyrelsen, om inte bygg- och miljönämnden ändrar beslutet på det sätt du har 
begärt. 
 
Hur man utformar sitt överklagande 
Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och 
fastighetsbeteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. 
 
Underteckna överklagandet 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer dagtid. Om du 
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.  
 
Om något är oklart kan du vända dig till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun på  
telefonnummer 018 – 34 70 00. 
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Enskilt avlopp 
 

Viktig information från Miljöenheten i samband med bygglov 
 
För att inrätta en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden. 
För att avloppsansökan inte ska dra ut på tiden är det viktigt att ansökan är fullständig. Så 
här går ansökningsprocessen till: 
1. Kontakta en entreprenör 

En konsult eller erfaren entreprenör kan hjälpa dig att välja avloppslösning och ta fram 
underlag för din ansökan. 
 

2. Välj typ av anläggning 
Tomtstorlek, markförhållanden, reningskrav på platsen och dricksvattenbrunnars 
placering påverkar dina möjligheter. 
 

3. Kontakta grannarna 
För att bygga en avloppsanläggning behöver du uppgifter om närliggande 
dricksvattenbrunnar, avlopp och energibrunnar. Observera att det krävs lov från 
markägaren för att inrätta en avloppsanläggning på annans mark. 
 

4. Fyll i ansökan  
Ansökningsblanketten hittar du på:  
www.knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/avlopp  
 

5. Ta fram situationsplan 
Situationsplanen i skala 1:1 000 ska visa: 
- fastighetsgränser  
- bostadshuset 
- avloppet och eventuell utsläppspunkt 
- dricksvattenbrunnar inom 100 meter från avloppsanläggningen 
- uppställningsplats för slamsugningsfordon 

 
6. Ta jordprov (gäller infiltration) 

För att kontrollera markens genomsläpplighet ska jordprover tas. Skicka provet för 
siktanalys eller be din entreprenör hjälpa dig med provtagning. Bifoga resultatet i din 
ansökan. 
 

7. Gräv en provgrop 
Vid markbaserad rening ska en provgrop på minst 2,5 meters djup grävas på platsen 
för den tänkta anläggningen. 

 
Mer information om enskilda avlopp hittar du på avloppsguiden.se 
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Vad roligt att ni valt att bygga hus i Knivsta kommun! 

 
Nu när du har fått ditt förhandsbesked beviljat och du ska gå vidare mot att bygga ett nytt 

hus finns det många val du kan göra som innebär att du väljer mer långsiktigt. Ett 
långsiktigt val är i slutänden det bästa för både miljön, samhället och din plånbok och du 

kommer aldrig ha så stor chans att påverka ditt hus som du har i samband med 
nybyggnationen av det. 

 
När du väljer ditt hus finns det många saker att ta i betänkande, framförallt ska huset 
passa er och er familj men det finns också möjligheter att ställa krav vid valet av hus. 

 
Fasadmaterial 

Det finns många olika fasadmaterial att välja på. De har alla sina fördelar och nackdelar 
och vissa material är mer beprövade än andra. Att läsa på om de olika materialvalen och 
deras för- och nackdelar är att ge sig själv möjligheten att påverka husets livslängd och 

dess nivå av skötsel. 
 

Fasaden består av flera delar, bland annat fönster och dörrar. Valet av dessa påverkar 
inte bara din energiförbrukning utan även hur ofta dessa delar behöver bytas och 

skötselnivåer. 
 

Placering av huset 
När du väl valt ditt hus så kommer du till det knepiga i att placera huset på din fastighet. I 

och med ditt förhandsbesked har du fått en ungefärlig placering av huset men det är 
även viktigt att tänka på hur huset placeras i förhållande till omgivning. Att vrida huset på 

ett sånt sätt att ena långsidan av huset är vridet åt söderläge möjliggör en framtida 
eventuell investering i solpaneler som placeras på taket. Solpaneler är ett effektivt sätt 
att minska sin elförbrukning och även om installationen av dessa i vissa fall kan kräva 

bygglov är detta ingenting du behöver betala för. 
 

Det är inte alltid det är möjligt att placera huset på ett sånt sätt att det möjliggör 
användandet av solpaneler, men då kan det vara värt att titta på möjligheten att placera 
huset på ett sådant sätt på fastigheten att det finns möjlighet att placera solpaneler på 

marken utan att detta krockar med den soliga uteplats ni med största sannolikhet 
kommer vilja ha framöver. 

 
Vid placering av huset är det även bra att tänka på olika hälsoaspekter. Genom att 

placera huset på ett sådant sätt att minst hälften av alla boningsrum hamnar mot husets 
tysta sida ger ni er själva möjlighet att få en bra inomhusmiljö. 

 
Långsiktighet 

Ekonomin är viktig för alla familjer och även om det inte är möjligt att välja alla de ”bästa” 
alternativen vid nybyggnationen kan man tänka på framtiden vid sin planering av huset. 
Kanske funderar ni på att i framtiden bli en större familj, då kan det vara bra att tänka på 
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att huset ska vara placerat på ett sånt sätt att det går att bygga till i framtiden utan att en 

eventuell tillbyggnad hamnar för nära tomtgräns. 
 

Att välja ett uppvärmningssystem som i framtiden går att byta ut utan stora ingrepp på 
byggnaden är också det ett bra sätt att ge sig själv möjligheten att energieffektivisera sitt 

boende. 
 

Passivhus m.m. 
Du får aldrig så stora möjligheter att påverka ditt boende som under själva byggstadiet. 
Ta tillvara chansen och påverka ert boende så mycket ni kan så att ni blir så nöjda med 

resultatet som möjligt. Ett sätt som du kan påverka är genom att välja energiklassning av 
det hus du bygger. Passivhus är en av de många olika standarder som finns för 
energiklassning av nybyggda hus och det finns i dagsläget husleverantörer som 

tillhandahåller hus enligt standarden för Passivhus i sitt standardsortiment. 
 

Det finns hjälp att få när det gäller valet av material, placering och hållbarhet på 
byggnationen. För att läsa mer om hur ni kan tänka vid valet av hus, placeringen och 

utformningen läs vidare på några av följande platser eller hör av er till kommunen. 
 
 

Energimyndigheten 
www.energimyndigheten.se 

 
Energirådgivarna 

http://www.energiradgivningen.se 
 

Boverket – Myndigheten för boende och byggande 
www.boverket.se 

 
Energirådgivningen i Knivsta kommun 

www.knivsta.se 
018-34 70 00 

 
Sveriges centrum för nollenergihus 

www.nollhus.se 
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Tänkt tomtplats för bostadshus håller ett avstånd på ca 30 meter till platsen för den 
huvudsakliga hästverksamheten. 
Infart till bostaden planeras att ske från den befintliga vägen. Anläggning för vatten och 
avlopp bedöms kunna anordnas på platsen. 
 
Motiv 
Förvaltningen finner att önskad bebyggelse uppfyller de krav som kan ställas enligt PBL 2 
kap. och miljöbalkens allmänna bestämmelser om lämplig utveckling och lokalisering av ny 
bebyggelse. Bebyggelsen har förutsättningar att uppfylla de krav som kan ställas på nya 
byggnader enligt 8 kap. PBL och går att förena med den för området gällande kommunala 
översiktsplanen.  
 
För att ny byggnation ska smälta in på ett bra sätt till omgivande bebyggelse och till 
landskapet bör den anpassas och placeras in varsamt i terrängen och harmoniera med 
omgivande befintlig bebyggelse med material och färgsättning.  
 
 
Villkor 
Enbostadshuset ska utformas i ett plan till ett och ett halvplanshus. Bostadshuset ska 
utformas med sadeltak och i övrigt harmoniera i färg och material med omgivande 
bebyggelse. Omgivande hus är faluröda och ny byggnation ska utformas i en dov kulör.  
 
Bostadshuset och garage, uthus mm ska placeras så att de anpassas till tomtens topografi 
och förutsättningar samt ligga på nuvarande marknivå.  
 
Bostadshuset ska hålla ett avstånd av minst 20 meter till pågående hästverksamhet. 
 
Bostadshus ska utformas så att riktvärdena för buller inomhus klaras. 
 
Slutlig placering och utformning hanteras i ansökan om bygglov. Skriften ”Bygga på landet” 
bör användas för råd och inspiration inför bygglovansökan. 
 
Avgift 
Förhandsbesked  10 643 kronor  
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Platsen berörs av följande intressen enligt översiktsplanen 
Riksintresset, Arlanda.  
 
Planbestämmelser m.m. 
Utanför detaljplanerat område 
Utanför sammanhållen bebyggelse 
 
Yttranden 
Miljöenheten bedömer att det inte är helt lätt att anordna ett enskilt avlopp och anmodar 
sökande att anlita en kunnig konsultfirma som kan utreda frågan och föreslå en fungerande 
lösning. Fastigheten ligger inom ett område med tämligen god vattentillgång. 
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Under Miljöenhetens platsbesök noterades att hästar fanns på tänkt tomtplats.  
Placeringen av tänkt bostadshus bör hålla ett avstånd av minst 20 meter till 
hästverksamheten på grund av lukt, buller och allergenspridning. 

 
Swedavia har ingen erinran mot planerad byggnation eftersom platsen inte omfattas av 
påverkansområdet för flygbuller och ej utgör någon utökning eller tillkomst av ny tätort. 
 
Vattenfall Eldistribution AB har ingen erinran mot föreslagen byggnation. 
 
Roslagsvatten AB påpekar att fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna 
vatten- och avloppsledningar och har därför inget att invända mot byggnationen. 
 
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på 
ansökan. Inga synpunkter med erinran har inkommit. 
 
Sökande har inkommit med svar på remissyttrandet från Miljöenheten. Hästhagen som idag 
finns på tänkt tomtplats ska enligt sökande dras om och lämpligt avstånd till bostadshus 
kommer att hållas. 
Vidare upplyser sökande om att det finns diken intill tomtplatsen och en vägtrumma från diket 
under vägen mot åkern samt att det enligt markentreprenör inte ska vara några svårigheter 
att anordna vatten- och avloppsanläggning. 
 
 
Upplysningar 
Tillstånd för anläggande av enskilt avlopp söks hos Knivsta kommun. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut är bindande vid prövning av bygglov, om ansökan görs 
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39§ PBL. 
Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut om förhandsbesked medför ingen rätt att påbörja den sökta 
åtgärden innan bygglov beviljats och startbesked har getts. 
 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. Innan lovet vunnit laga kraft 
sker påbörjade åtgärder på egen risk.  
 
  
Övriga underlag för beslut 
Antal       Typ                    Inkommen 
1              Situationsplan   2021-04-27 
 
Beslutet ska skickas till 
Sökande 
Samtliga fastighetsägare  
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Se berörda sakägare i sändlista  
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Kopia till övriga 
Akten 
 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 
 
 

 
 
 
 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser med synpunkter  
Bilaga 4 - Yttrande från grannar med synpunkter  
Bilaga 5 – Sökandens svar på yttranden  
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BILAGA TILL BESLUT. 
 BESVÄRSHÄNVISNING 
 
 
 
 
Hur man överklagar bygg- och miljönämndens beslut  
 
Om du inte är nöjd med bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
Var skickas eller lämnas överklagandet? 
Skrivelsen skickas eller lämnas till bygg- och miljönämnden. 
 
Postadress: Bygg- och miljönämnden 
 741 75  KNIVSTA 
Besöksadress:  Centralvägen 18  
 
Tid för överklagande 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och inrikestidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till  
Länsstyrelsen, om inte bygg- och miljönämnden ändrar beslutet på det sätt du har 
begärt. 
 
Hur man utformar sitt överklagande 
Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och 
fastighetsbeteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. 
 
Underteckna överklagandet 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer dagtid. Om du 
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.  
 
Om något är oklart kan du vända dig till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun på  
telefonnummer 018 – 34 70 00. 
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Enskilt avlopp 
 

Viktig information från Miljöenheten i samband med bygglov 
 
För att inrätta en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden. 
För att avloppsansökan inte ska dra ut på tiden är det viktigt att ansökan är fullständig. Så 
här går ansökningsprocessen till: 
1. Kontakta en entreprenör 

En konsult eller erfaren entreprenör kan hjälpa dig att välja avloppslösning och ta fram 
underlag för din ansökan. 
 

2. Välj typ av anläggning 
Tomtstorlek, markförhållanden, reningskrav på platsen och dricksvattenbrunnars 
placering påverkar dina möjligheter. 
 

3. Kontakta grannarna 
För att bygga en avloppsanläggning behöver du uppgifter om närliggande 
dricksvattenbrunnar, avlopp och energibrunnar. Observera att det krävs lov från 
markägaren för att inrätta en avloppsanläggning på annans mark. 
 

4. Fyll i ansökan  
Ansökningsblanketten hittar du på:  
www.knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/avlopp  
 

5. Ta fram situationsplan 
Situationsplanen i skala 1:1 000 ska visa: 
- fastighetsgränser  
- bostadshuset 
- avloppet och eventuell utsläppspunkt 
- dricksvattenbrunnar inom 100 meter från avloppsanläggningen 
- uppställningsplats för slamsugningsfordon 

 
6. Ta jordprov (gäller infiltration) 

För att kontrollera markens genomsläpplighet ska jordprover tas. Skicka provet för 
siktanalys eller be din entreprenör hjälpa dig med provtagning. Bifoga resultatet i din 
ansökan. 
 

7. Gräv en provgrop 
Vid markbaserad rening ska en provgrop på minst 2,5 meters djup grävas på platsen 
för den tänkta anläggningen. 

 
Mer information om enskilda avlopp hittar du på avloppsguiden.se 
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Vad roligt att ni valt att bygga hus i Knivsta kommun! 

 
Nu när du har fått ditt förhandsbesked beviljat och du ska gå vidare mot att bygga ett nytt 

hus finns det många val du kan göra som innebär att du väljer mer långsiktigt. Ett 
långsiktigt val är i slutänden det bästa för både miljön, samhället och din plånbok och du 

kommer aldrig ha så stor chans att påverka ditt hus som du har i samband med 
nybyggnationen av det. 

 
När du väljer ditt hus finns det många saker att ta i betänkande, framförallt ska huset 
passa er och er familj men det finns också möjligheter att ställa krav vid valet av hus. 

 
Fasadmaterial 

Det finns många olika fasadmaterial att välja på. De har alla sina fördelar och nackdelar 
och vissa material är mer beprövade än andra. Att läsa på om de olika materialvalen och 
deras för- och nackdelar är att ge sig själv möjligheten att påverka husets livslängd och 

dess nivå av skötsel. 
 

Fasaden består av flera delar, bland annat fönster och dörrar. Valet av dessa påverkar 
inte bara din energiförbrukning utan även hur ofta dessa delar behöver bytas och 

skötselnivåer. 
 

Placering av huset 
När du väl valt ditt hus så kommer du till det knepiga i att placera huset på din fastighet. I 

och med ditt förhandsbesked har du fått en ungefärlig placering av huset men det är 
även viktigt att tänka på hur huset placeras i förhållande till omgivning. Att vrida huset på 

ett sånt sätt att ena långsidan av huset är vridet åt söderläge möjliggör en framtida 
eventuell investering i solpaneler som placeras på taket. Solpaneler är ett effektivt sätt 
att minska sin elförbrukning och även om installationen av dessa i vissa fall kan kräva 

bygglov är detta ingenting du behöver betala för. 
 

Det är inte alltid det är möjligt att placera huset på ett sånt sätt att det möjliggör 
användandet av solpaneler, men då kan det vara värt att titta på möjligheten att placera 
huset på ett sådant sätt på fastigheten att det finns möjlighet att placera solpaneler på 

marken utan att detta krockar med den soliga uteplats ni med största sannolikhet 
kommer vilja ha framöver. 

 
Vid placering av huset är det även bra att tänka på olika hälsoaspekter. Genom att 

placera huset på ett sådant sätt att minst hälften av alla boningsrum hamnar mot husets 
tysta sida ger ni er själva möjlighet att få en bra inomhusmiljö. 

 
Långsiktighet 

Ekonomin är viktig för alla familjer och även om det inte är möjligt att välja alla de ”bästa” 
alternativen vid nybyggnationen kan man tänka på framtiden vid sin planering av huset. 
Kanske funderar ni på att i framtiden bli en större familj, då kan det vara bra att tänka på 
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att huset ska vara placerat på ett sånt sätt att det går att bygga till i framtiden utan att en 

eventuell tillbyggnad hamnar för nära tomtgräns. 
 

Att välja ett uppvärmningssystem som i framtiden går att byta ut utan stora ingrepp på 
byggnaden är också det ett bra sätt att ge sig själv möjligheten att energieffektivisera sitt 

boende. 
 

Passivhus m.m. 
Du får aldrig så stora möjligheter att påverka ditt boende som under själva byggstadiet. 
Ta tillvara chansen och påverka ert boende så mycket ni kan så att ni blir så nöjda med 

resultatet som möjligt. Ett sätt som du kan påverka är genom att välja energiklassning av 
det hus du bygger. Passivhus är en av de många olika standarder som finns för 
energiklassning av nybyggda hus och det finns i dagsläget husleverantörer som 

tillhandahåller hus enligt standarden för Passivhus i sitt standardsortiment. 
 

Det finns hjälp att få när det gäller valet av material, placering och hållbarhet på 
byggnationen. För att läsa mer om hur ni kan tänka vid valet av hus, placeringen och 

utformningen läs vidare på några av följande platser eller hör av er till kommunen. 
 
 

Energimyndigheten 
www.energimyndigheten.se 

 
Energirådgivarna 

http://www.energiradgivningen.se 
 

Boverket – Myndigheten för boende och byggande 
www.boverket.se 

 
Energirådgivningen i Knivsta kommun 

www.knivsta.se 
018-34 70 00 

 
Sveriges centrum för nollenergihus 

www.nollhus.se 
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Handläggare 
Magnus Malmström 
Miljöinspektör 

Tjänsteskrivelse 
2021-06-14 

Diarienummer 
MI.2021.376 

   
 

Bygg- och miljönämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten VASSUNDA-
ÖRBY 2:96 i Knivsta kommun 
 
Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beviljar dispens enligt bilaga 1-7, till; 
1. Nytt hus i ett plan med maximal byggnadsarea om 145 kvm  och garage om maximalt 76 

kvm enligt ansökan, där befintligt bostadshus och förråd finns idag, med stöd av 
Miljöbalken 7 kap, 18 c § punkt 1 

2. Borttagning av ett äppelträd som idag står 10 meter västar om den västra gaveln på 
fritidshuset   

3. Nämnden beslutar om en tomtplatsavgränsning på fastigheten som omfattas av hela 
fastigheten 

4. Nämnden tar ut en avgift enligt kommunens fastställd taxa. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren sökte den 25 maj 2021 dispens från strandskydd för rivning av befintligt 
fritidshus om cirka 80 kvm samt nybyggnation av nytt bostadshus och garage på samma 
plats. Inom området gäller strandskydd om 100 meter. Rubricerad fastighet omfattas av 
riksintresse för rörligt friluftsliv. Inspektion har utförts den 2 juni 2021 samt den 20 maj 2021. 
Yttrande har inte inkommit. 
 
Länsstyrelsen prövar dispenser inom statligt beslutade naturreservat och natura 2000-
områden.  
  
Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-06-14 
Bilaga 1. Ansökan om strandskyddsdispens Ink. 25 maj 2021 
Bilaga 2. Situationsplan i skala 1:202 Ink. 25 maj 2021 
Bilaga 3. Fasadritning Entré, sydväst o Gavel sydost Ink. 3 juni 2021 
Bilaga 4. Fasadritning Garage Sydväst o Sydost Ink. 3 juni 2021 
Bilaga 5. Fasadritning nordost o nordväst Ink. 3 juni 2021 
Bilaga 6. Fasadritning Trädgård, nordost o Gavel, nordväst Ink. 3 juni 2021 
Bilaga 7. Plansektion Garage Ink. 3 juni 2021 
Bilaga 8. Översiktskarta i skala 1:12 000 
Bilaga 9. Ortofoto 1.1 500 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer

Magnus Malmström Datum MI.2021.376

Miljöinspektör 2021-06-14

Bygg- och miljönämnden

Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten i Knivsta kommun

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beviljar dispens enligt bilaga 1-7, till;

1. Nytt hus i ett plan med maximal byggnadsarea om 145 kvm och garage om maximalt 76
kvm enligt ansökan, där befintligt bostadshus och förråd finns idag, med stöd av Miljöbalken
7 kap, 18 c § punkt 1

2. Borttagning av ett äppelträd som idag står 10 meter västar om den västra gaveln på
fritidshuset

3. Nämnden beslutar om en tomtplatsavgränsning på fastigheten som omfattas av hela
fastigheten

4. Nämnden tar ut en avgift enligt kommunens fastställd taxa.

Sammanfattning

Fastighetsägaren sökte den 25 maj 2021 dispens från strandskydd för rivning av befintligt
fritidshus om cirka 80 kvm samt nybyggnation av nytt bostadshus och garage på samma plats.
Inom området gäller strandskydd om 100 meter. Rubricerad fastighet omfattas av riksintresse
för rörligt friluftsliv. Inspektion har utförts den 2 juni 2021 samt den 20 maj 2021. Yttrande har
inte inkommit.

Länsstyrelsen prövar dispenser inom statligt beslutade naturreservat och natura 2000-områden.

Bakgrund

Fastighetsägare har den 25 maj 2021 sökt dispens från strandskydd för rivning av befintligt
fritidshus och uppförande av nytt bostadshus i ett plan om 144 kvm och garage om 76 kvm.
Sökande har den 3 juni inkommit med ritningar samt komplettering till ansökan om att få dispens
för fällning av ett äppelträd.

Bedömning
Dispens från strandskyddet har sökts för rivning av befintligt fritidshus och uppförande av nytt
bostadshus på rubricerad fastighet.

Till bedömningen har miljöenheten kontrollerat riksintresse, bygglov och andra dokument samt
utfört inspektion på rubricerad fastighet. Sökande har den 3 juni inkommit med kompletterande
uppgifter om byggnationens utformning samt storlek och tillägg om att fälla ett äppelträd .

Nytt hus bedöms i sin helhet inte vara privatiserande eller påverka allmänhetens fria och rörliga
friluftsliv ytterligare. Marken kring nytt hus är sedan lång tid tagen i anspråk och bedöms inte
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förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet väsentligt. Äppelträdet som står 10 meter västar om
den västra gaveln på fritidshuset bedöms inte vara unikt även om det har en markerande
framtoning i omgivningen. Det finns dock fler äppelträd på fastigheten och den biologiska
mångfalden samt livsvillkoren för djur- och växtlivet bedöms inte förändras väsentligt.

Tomtplatsavgränsning
Det nya huset som strandskyddsdispens söks för, ligger inom föreslagen tomtplatsavgränsning.
Tomtplatsavgränsning utgörs av hela fastigheten.

Lagstöd för beslutet

Miljöbalken 7 kap. 13-18 §§

Information om avgift

Avgift för handläggning i ärende om strandskyddsdispens är 11 552 kr. Med handläggning
menas beredning av ärendet, besiktningar och inspektioner, utformning av skrivelse, samt
överläggningar och sammanträden som kan hänföras till ärendet.

Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.

Upplysningar

Dispens från strandskydd upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann
laga kraft.

Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen
ta ställning till om de ska överpröva beslutet. Sökande bör avvakta utgången tid för
överprövning samt eventuellt beslut om bygglov innan åtgärder påbörjas.

Länsstyrelsen ska upphäva dispensbeslutet, om det inte finns förutsättningar för dispens.
Beslutet kan inte överklagas.

Strandskyddsdispens innebär endast dispens från bestämmelse om strandskydd enligt
miljöbalken. Fråga om bygglov avgörs i separat ärende och bedöms utifrån plan- och
bygglagen.

Nämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bifogad besvärshänvisning.
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Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse 2021-06-14

Bilaga 1. Ansökan om strandskyddsdispens Ink. 25 maj 2021

Bilaga 2. Situationsplan i skala 1:202 Ink. 25 maj 2021

Bilaga 3. Fasadritning Entré, sydväst o Gavel sydost Ink. 3 juni 2021

Bilaga 4. Fasadritning Garage Sydväst o Sydost Ink. 3 juni 2021

Bilaga 5. Fasadritning nordost o nordväst Ink. 3 juni 2021

Bilaga 6. Fasadritning Trädgård, nordost o Gavel, nordväst Ink. 3 juni 2021

Bilaga 7. Plansektion Garage Ink. 3 juni 2021

Bilaga 8. Översiktskarta i skala 1:12 000

Bilaga 9. Ortofoto 1.1 500

Beslutet ska skickas till

Akten

Sökande

Länsstyrelsen i Uppsala län

Lantmäteriet, efter länsstyrelsens bedömning

Emma Lundbergh

Samhällsbyggnadschef
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BILAGA TILL BESLUT.

BESVÄRSHÄNVISNING

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Uppsala län, men
det ska sändas till Bygg- och miljönämnden, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta.

Ange vilket beslut som överklagas genom att ange diarienummer eller beskriv i korthet vad
beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring som önskas.

Överklagandet bör vara underskrivet med namnteckning. Namn, postadress samt person-
/organisationsnummer på den som överklagar bör också anges.

Bygg- och miljönämnden måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet.

Bygg- och miljönämnden sänder överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning.

Mer information

Kontakta Bygg- och miljönämnden, tel. 018-34 70 00, eller ovanstående handläggare.



Sida 1 av 2 

   
 

  
Handläggare 
Sara Lövkvist 

Tjänsteskrivelse 
2021-05-06 

Diarienummer 
TI.2021.41 

Miljöinspektör   

 
Bygg- och miljönämnden 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Mfl i Knivsta 
AB 
 
Förslag till beslut 
Bygg-och miljönämnden beslutar att enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2012:1622) bevilja Mfl i  
Knivsta AB, 559029-9904, Walloxen 741 44 Knivsta, genom  
med serveringsställe Bistro Larsson ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
gällande starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på restaurangen och 
uteserveringen  enligt karta i underlag för beslut.  
Beslutet är förenat med ett villkor, vilket innefattar att ingen alkoholservering får ske då lunch 
eller annan måltid serveras till skolelever.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Mfl i Knivsta AB, med serveringsställe Bistro Larsson ansöker om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten gällande starköl, vin spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker på restaurangen och uteserveringen mellan kl 11:00-01:00. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-03 
Karta över serveringsstället med markerade områden där servering av alkohol är tillåtet, 
2020-11-11 
Remissvar Brandkåren Attunda, 2021-06-08 
Remissvar Skatteverket, 2020-11-20 
Bevis från Bolagsverket, 2020-11-11 
Remissvar Polisen, 2020-11-12 
 
 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 





Sida 1 av 1 

   
 

  
Handläggare 
Gabriel Winter 
Miljöchef 

Tjänsteskrivelse 
2021-06-14 

Diarienummer 
MI.2020.146 

   
 

Bygg- och miljönämnden 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, Hjälmsta 3:3 
 
Förslag till beslut 
Bygg-och miljönämnden beslutar  

1. att förbjuda Östuna T & ÅV AB, 559105-8390, att bedriva den anmälda verksamheten 
om återvinning av avfall på fastigheten Hjälmsta 3:3 i Knivsta kommun 

2. om en tillsynsavgift på 43 320 kr, motsvarande 30 timmar handläggningstid, enligt 
fastställd taxa. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Östuna V & ÅV AB har anmält till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun en miljöfarlig 
verksamhet bestående av anläggning för återvinning av avfall på fastigheten Hjälmsta 3:3. 
Anmälda åtgärder har prövats enligt 2 kap. Miljöbalken. 
 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-06-14 
Situationsplan 2020-03-04 
Komplettering naturvärdesinventering 2020-07-01 
E-post synpunkter 2021-05-14 
Skrivelse 2021-05-18 
E-post bemötande av yrkande 2021-05-24 
Yttrande 2021-06-09 
 
 
 

 



Ärendeinformation

Kommentar 1

Diarieplan

Hjälmsta avfallsåtervinning

Gabriel Winter

Anmälan

HJÄLMSTA 3:3

499-19 Anmälan om miljöfarlig verksamhet

03.0.1 BMN ärendeSkede

Delegation

Akt hos

Kommentar 2

Status

Objekt

Fastighet

Handläggare

Ärendemening

Pågående

Fastighet

Knivsta7419530051644

Hjälmsta 23HJÄLMSTA 3:3

Initierare

Fakturamottagare
Knivsta741 94Spakbacken 17Östuna T & ÅV AB

Företags adress
Knivsta741 94Spakbacken 17Östuna T & ÅV AB

Kontaktperson
Erik Mörk

Gustaf Lilliesköld Sjöö

Kontrollansvarig
Uppsala751 86Länsstyrelsen i Uppsala län

2021-06-14MI.2020.146
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer

Gabriel Winter Datum MI.2020.146

Miljöchef 2021-06-14

Bygg- och miljönämnden

Anmälan om miljöfarlig verksamhet på fastigheten Hjälmsta 3:3

Förslag till beslut

Bygg-och miljönämnden beslutar

1. att förbjuda Östuna T & ÅV AB, 559105-8390, att bedriva den anmälda verksamheten
om återvinning av avfall på fastigheten Hjälmsta 3:3 i Knivsta kommun

2. om en tillsynsavgift på 43 320 kr, motsvarande 30 timmar handläggningstid, enligt
fastställd taxa.

Sammanfattning

Östuna V & ÅV AB har anmält till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun en miljöfarlig
verksamhet bestående av anläggning för återvinning av avfall på fastigheten Hjälmsta 3:3.
Anmälda åtgärder har prövats enligt 2 kap. Miljöbalken.

Bakgrund

Östuna V & ÅV AB inkom den 2020-03-04 med en anmälan om miljöfarlig verksamhet
bestående av anläggning för återvinning av avfall på Hjälmsta 3:3. Återvinningen avser 200 000
årston schakt- och rivningsmassor som återvinns genom krossning/sortering av jord, sten,
asfalt, betong, armeringsjärn, klinker, tegel och entreprenadberg. Sortering och återvinning
kommer även att innefatta trä och byggavfall. Verksamheten omfattas av verksamhetskod
90.110 C, 10.50 C samt 20.40 C enligt Miljöprövningsförordning 2013:251.

På rubricerad fastighet samt Husby-Åby 1:5 har även den sökande sökt tillstånd för deponi av
icke farligt avfall (90.290-i A). Ansökan inkluderar även täkt av torv (10.20 B) och lagring av
avfall och återvunnet material (90.30 B och 90.50 B). Då verksamheten innefattar
markavvattning, omdragning av vattendrag samt höjning av vattennivån inom ett
kompensationsområde innefattar verksamheten även vattenverksamhet enligt 11 kap.
Miljöbalken (1998:808). Verksamheten är uppe för prövning i Mark- och miljödomstolen.

En naturvärdesinventering som den sökande lät göra visar att områdets värdefullaste miljöer
utgörs av de myrmarker som bildats i låglänta delar, varav ett av dessa anses ha en betydande
storlek (ca 7 ha). Dessa myrar är belägna i svackor mellan topografiska höjder och förses
därmed inte bara med regnvatten, utan även med vatten från omgivande sluttningar och
ovanförliggande våtmarker. Detta innebär att de tillförs mineraler och näringsämnen från
omgivande mark och därmed har karaktären av kärr, snarare än mossar. Då de dessutom har
en betydande trädtäckning klassificeras samtliga myrar som kärrsumpskogar, men uppvisar inte
de biotopkvaliteter som krävs för att föras till Natura 2000- naturtypen ”Skogbevuxen myr”.
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Omgivande skog är mestadels präglad av avverkning och saknar särskilda naturvärden.
Undantaget är enstaka naturvärdeselement inom omgivande skogsområden i form av äldre träd,
lodytor samt död ved.

Under inventeringsarbetet noterades 3 signalarter, däribland arten orkidén jungfru Marie nycklar
Dactylorhiza maculata som även kategoriseras som Livskraftig (LC) i Rödlistan (ny utgåva
2020). Observationen omfattar enbart ett enstaka exemplar. Naturvärdesbedömningen
resulterade i att 5 delområden bedömdes hysa påtagliga naturvärden (klass 3) och 8 områden
vissa naturvärden (klass 4), medan övriga 19 områden inte tillförs någon naturvärdesklass.

Ett förslag till beslut skickades till sökande 2021-05-07. Synpunkter från sökandes ombud inkom
2021-05-11 och 2021-05-15. Ett reviderat förslag till beslut skickades ut 2021-06-01, ombudet
lämnade in ett svar på kommuniceringen 2021-06-09.

Yttranden

I en skrivelse inkommen den 2020-08-13 uttrycker Uppsalas Ornitologiska Föreningen att det
saknas information om områdets fågelbestånd för att fastslå dess värde för känsliga arter.
Föreningen menar att även om området har pekats ut som ekologiskt känsligt måste denna
bedömning kompletteras med områdets roll i ett större ekologiskt sammanhang med en
sammanhängande hydrologi. Föreningen anser att en fågelinventering måste göras över
området och dess omgivningar för att med säkerhet veta vilka arter som finns.

En skrivelse har även lämnats in 2020-09-29 undertecknad av närboende som ställer sig
positiva till den föreslagna verksamheten.

Park- och naturenheten i Knivsta kommun har fått möjlighet att lämna in yttrande och ett skriftligt
yttrande inkom 2021-01-18. Där lyfter park- och natur att den pågående markanvändningen på
berörda fastigheter är skogsbruk, vilket innebär stora ingrepp i naturmiljön, men inte samma
permanenta förändring som den planerade verksamheten innebär. En analys av
sumpskogarnas värde på landskapsnivå och över tid, är nödvändig för att avgöra platsens
lämplighet för en annan markanvändning än den pågående. Samt att i den av
Samhällsutvecklingsnämndens antagna Grönstrukturplanen (2016) är sumpskogarna utpekade
som att ha högt skyddsvärde, vilket innebär att stora försiktighetsmått och åtgärder bör tas för
att bibehålla värdet.

Den 2021-05-18 inkom ett yrkande gällande hanteringen av C-anmälan från Jonas Christensen,
Ekolagen Miljöjuridik AB, som agerar ombud åt ett flertal intressenter. Yrkandet lyder:

"På mina huvudmäns vägnar yrkar jag att Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun, med
anledning av Östuna V & ÅV AB:s C-anmälan av den 4 mars 2020 om att få påbörja viss
återvinningsverksamhet på fastigheterna Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5, Knivsta kommun,
ska förbjuda bolaget att utföra de anmälda verksamheterna fram till dess att en dom i den
pågående tillståndsprövningen föreligger. Kommunen bör också omedelbart underrätta mark-
och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om denna anmälan så att den kan ingå i det pågående
målet M 9539-20."

Motiveringen i yrkandet består av att anmälan om C-verksamhet måste ses som ett sätt att få
söka rätt att starta verksamheten i mindre skala innan tillståndet vunnit laga kraft. Det är Jonas
Christensens uppfattning att det saknas rättsliga möjligheter att bryta loss en mindre del av en
tillståndspliktig verksamhet innan det finns en laga kraftvunnet tillståndsdom. Eftersom att
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ärendet ligger hos mark- och miljödomstolen för prövning hindrar detta Bygg- och miljönämnden
från att pröva ärendet i sak.

Synpunkter från sökande inkom den 2021-05-24 angående yrkandet från Jonas Christensen.
Sökande anser att Mark- och miljödomstolen redan är informerade om anmälan eftersom den
anmälda verksamheten ingår i ansökan om tillstånd och att domstolen inte påtalat några
felaktigheter gällande anmälan. Sökande bemöter påståendet att anmälan om C-verksamhet
skett för att påbörja en tillståndspliktig verksamhet är felaktig för att anmälan om C-
verksamheten skett långt tidigare än ansökan till domstolen. En lång handläggningstid från
kommunen är anledningen till att verksamheterna nu prövas parallellt.

Bedömning
Våtmarker bildar ett hydrologiskt nätverk som är väsentligt för djur- och växtliv och många
hotade arter är beroende av dessa naturmiljöer. Ett av riksdagens antagna miljömål är
“myllrande våtmarker” vilket lyder:

"Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden."

I Naturvårdsverkets råd till kommuner om åtgärder som bidrar till uppfyllandet av miljömålet
“Myllrande våtmarker” ingår att undvika exploatering av våtmarker. Generellt bör inte våtmarker
som inte redan är starkt påverkade exploateras, (Sveriges miljömål 2017), vilket är fallet i
området. Vidare är sumpskogar utpekade som att ha högt skyddsvärde i den av
Samhällsutvecklings-nämndens antagna Grönstrukturplanen (2016) och försiktighetsmått ska
iakttas för att bibehålla dessa värden.

De myrmarker som återfinns inom inventeringsområdet är av betydande storlek och relativt
orörda. I naturvärdesinventeringen har områden identifierats med naturvärdesklass 3, påtagliga
naturvärden, på fastigheten Hjälmsta 3:3 och dessa områden utgörs av myrmark. Ett flertal
naturvärdesobjekt har identifierats på de berörda fastigheterna.

I naturvärdesutredningen som bifogades anmälan görs bedömningen att våtmarkerna är i olika
stadier av uttorkning och kommer att förlora sin våtmarkskaraktär inom en relativt nära framtid.
Att sumpområden är i en igenväxningsfas försvårar bedömningen av sumpområdenas
långsiktiga värde, men osäkerheterna bedöms vara stora.

Så länge våtmarken existerar bedömer Bygg- och miljönämnden att den bidrar med viktiga
ekosystemtjänster. Det effektiva bindandet och lagrandet av kol i form av bland annat torv är en
stor sådan tjänst. Lokalklimatet främjas även genom våtmarkens reglering av temperatur och
luftfuktighet. Våtmarker är även viktiga habitat för djur- och fågelliv och främjar bland annat
pollinering.

Det är Bygg- och miljönämndens bedömning att en påverkan på de omgivande våtmarkerna inte
går att undvika om området exploateras, även om det inte är en våtmark exakt inom den fysiska
avgränsningen för den föreslagna verksamheten. Det är Bygg- och miljönämndens uppfattning
att verksamheten kommer att förläggas utmed vissa av de områden som bedöms ha
naturvärden. Livsförutsättningar för de arter som är beroende av våtmarkerna bedöms påverkas
negativt av att verksamheten förläggs till området. Bedömningen görs att en påverkan på de
omgivande våtmarkerna inte går att undvika om området exploateras, även om det inte är en
våtmark exakt inom den fysiska avgränsningen av den föreslagna verksamheten.
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Bygg- och miljönämnden bedömer att lokaliseringen inte är lämplig eftersom att planerad
byggnation samt verksamhet riskerar medföra en negativ påverkan på bland annat biotoper,
fågelskydd samt människors rekreations- och friluftsliv i ett skyddsvärt område. Verksamhetens
förläggande till området leder till en permanent förändring av ett hittills relativt oexploaterat
område.

En ansökan om tillstånd för verksamheten är i dagsläget föremål för prövning i Mark- och
miljödomstolen. En påbörjad återvinningsverksamhet riskerar att påverka bedömningen av
områdets lämplighet i Mark- och miljödomstolens prövning av de tillståndspliktiga
verksamheterna. Bedömningen bör baseras på platsens nuvarande tillstånd, vilket är ett relativt
oexploaterat område.

I tillståndsansökan (huvudhandling s. 6-7) i mål M 9539-20 hos mark- och miljödomstolen
skriver bolaget:

"I det fall bygglovet och den anmälda verksamheten beviljats och återvinningsverksamhet
bedrivs på platsen när den i detta mål sökta verksamheten medges kommer den befintliga
verksamheten att bli en del av den nya. Den återvinningsverksamhet som beskrivs i bilaga 12
har samma fysiska utformning som den som beskrivs i föreliggande ansökan, men bedrivs i en
betydligt mindre omfattning. Därmed kommer eventuell befintlig verksamhet att kunna
inkorporeras i den nya utan krav på modifieringar. De ramper, planer och vallar som beskrivs i
bygglovsansökan kommer då att bli en del av den framtida deponin."

Bygg- och miljönämnden bedömer att den anmälda C-verksamheten kommer att ingå i den
tillståndspliktiga verksamheten och därför inte får påbörjas innan tillstånd vunnit laga kraft. Den
anmälda verksamheten ska hanteras inom den pågående tillståndsprövningen hos mark- och
miljödomstolen.

Information om avgift

För handläggning av detta ärende tar bygg- och miljönämnden ut en tillsynsavgift på 1 444 kr
per timme enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av
Kommunfullmäktige 21 november 2018, § 173. Med handläggning menas beredning av ärendet,
besiktningar och inspektioner, utformning av skrivelse, samt överläggningar och sammanträden
som kan hänföras till ärendet. Faktura utsänds separat.

Nämnden föreslås besluta om en avgift motsvarande 30 timmar vilket innebär en reducering av
avgiften med ca 50%. Förvaltningen anser att det är skäligt med en reducering i det aktuella
ärendet med anledning av ett antal omständigheter utom den sökandes kontroll som har
medfört en längre handläggningstid och inneburit bland annat att flera olika handläggare har fått
jobba med ärendet parallellt under ärendets gång.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2021-06-14

Situationsplan 2020-03-04

Komplettering naturvärdesinventering 2020-07-01

E-post synpunkter 2021-05-14

Skrivelse 2021-05-18

E-post bemötande av yrkande 2021-05-24

Yttrande 2021-06-09
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Beslutet ska skickas till

Akten

Sökande, Svante Smeds (svante.smeds@hotmail.com)

Kontaktperson, Gustaf Lilliesköld Sjöö (gustaf@svenskekologi.se)

Kontaktperson, Erik Mörk (erik@svenskekologi.se)

Ekolagen Miljöjuridik AB, Jonas Christensen (Jonas@Ekolagen.se)

Emma Lundbergh

Samhällsbyggnadschef
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BILAGA TILL BESLUT.

BESVÄRSHÄNVISNING

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Uppsala län, men
det ska sändas till Bygg- och miljönämnden, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta.

Ange vilket beslut som överklagas genom att ange diarienummer eller beskriv i korthet vad
beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring som önskas.

Överklagandet bör vara underskrivet med namnteckning. Namn, postadress samt person-
/organisationsnummer på den som överklagar bör också anges.

Bygg- och miljönämnden måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet.

Bygg- och miljönämnden sänder överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning.

Mer information

Kontakta Bygg- och miljönämnden, tel. 018-34 70 00, eller ovanstående handläggare.



Sida 1 av 1 

   
 

  
Handläggare 
Johan Glad 
Miljöinspektör 

Tjänsteskrivelse 
2021-06-14 

Diarienummer 
MI.2021.284 

   
 

Bygg- och miljönämnden 

Yttrande i mål nr M 9539-20, tillståndsansökan för planerad deponi 
och återvinningsverksamhet på fastigheterna Hjälmsta 3:3 och 
Husby-Åby 1:5,Knivsta kommun 
 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden lämnar yttrande i mål nr M 9539-20, Tillståndsansökan för planerad 
deponi- och återvinningsverksamhet på fastigheterna Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5 i 
Knivsta kommun daterad 2021-06-14 till mark- och miljödomstolen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Östuna T & ÅV AB har sökt tillstånd hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt att 
bedriva deponi samt återvinningsverksamhet enligt miljöbalken 9 kap. inom fastigheterna 
Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5, Knivsta kommun. Ansökan har granskats utifrån 
miljöbalken. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-06-14 
Yttrande 2021-06-14 
 
 

 



Ärendeinformation

Kommentar 1

Diarieplan

Deponi Hjälmsta

Johan Glad

Remiss

Hjälmsta 3:3; HUSBY-ÅBY 1:5

430-4 Extern remiss

02.0 Granskning/Utredning

Tillståndsansökan för planerad deponi- ochåtervinningsverksamhet på
fastigheternaHjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5

M 9539-20

Arkivet

Skede

Delegation

Akt hos

Kommentar 2

Status

Objekt

Fastighet

Handläggare

Ärendemening

Pågående

Fastighet

30051644

Hjälmsta 3:3

Knivsta30107660

Husby-Åby Åby gård 212HUSBY-ÅBY 1:5

Initierare

Nacka131 07Box 69Nacka Tingsrätt

Fakturamottagare
Knivsta741 94Spakbacken 17Östuna T & ÅV AB

2021-06-14MI.2021.284
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer

Johan Glad Datum MI.2021.284

Miljöinspektör 2021-06-14

Bygg- och miljönämnden

Yttrande i mål nr M 9539-20, tillståndsansökan för planerad deponi och
återvinningsverksamhet på fastigheterna Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5,
Knivsta kommun

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden lämnar yttrande i mål nr M 9539-20, Tillståndsansökan för planerad
deponi- och återvinningsverksamhet på fastigheterna Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5 i Knivsta
kommun daterad 2021-06-14 till mark- och miljödomstolen.

Sammanfattning
Östuna T & ÅV AB har sökt tillstånd hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt att
bedriva deponi samt återvinningsverksamhet enligt miljöbalken 9 kap. inom fastigheterna
Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5, Knivsta kommun. Ansökan har granskats utifrån miljöbalken.

Bakgrund
Östuna T & ÅV AB har sökt tillstånd hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt att
bedriva deponi samt återvinningsverksamhet enligt miljöbalken 9 kap inom fastigheterna
Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5, Knivsta kommun. Knivsta kommun har givits möjlighet att yttra
sig i målet och handlingarna i ansökan inkom den 14 april 2021. Mark- och miljödomstolen
beviljade anstånd till den 24 juni 2021.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2021-06-14

Yttrande 2021-06-14

Emma Lundbergh

Samhällsbyggnadschef

Beslutet ska expedieras till:

Akten

Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt



Bygg- och miljönämnden Datum YTTRANDE

Handläggare 2021-06-14 Diarienummer

Johan Glad MI.2021.284

Yttrande från bygg- och miljönämnden i mål nr M 9539-20,
tillståndsansökan för planerad deponi och
återvinningsverksamhet på fastigheterna Hjälmsta 3:3 och Husby-
Åby 1:5, Knivsta kommun

Bygg- och miljönämnden anför följande yttrande om Östuna T & ÅV AB ansökan om
deponiverksamhet på fastighet Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5, Knivsta kommun. Yttrandet
består av frågor och tankar kring ansökans olika delar, MKB i synnerhet.

Bakgrund
Östuna T & ÅV AB har sökt tillstånd hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt att
bedriva deponi samt återvinningsverksamhet enligt miljöbalken 9 kap inom fastigheterna
Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5, Knivsta kommun. Knivsta kommun har givits möjlighet att yttra
sig i målet och handlingarna i ansökan inkom den 14 april 2021. Mark- och miljödomstolen
beviljade anstånd till den 24 juni 2021.

Bedömning

Med tanke på att samhällsutvecklingen leder mot ett ökat återanvändande av resurser och en
minskad ström av avfall som går till deponi finns det rum att diskutera vad det är som behöver
deponeras på Hjälmsta. I ansökan är redogörelsen för vad deponeringen kommer innefatta
tunn.

Tjänar deponeringen som tillfälligt upplag där massor tillförs och används under
verksamhetstiden? Vilka typer av material som ska tas emot på anläggningen går det inte att
återvinna och måste deponeras? Vilka kriterier används för att bedöma om icke-farligt avfall är
lämpligt att återvinna eller bör deponeras?

Lokalisering

Alternativens miljöeffekter är inte redovisade i utvärderingen av deras lämplighet i MKB.
Bedömningen görs främst från ett transportperspektiv. Tyngdpunkten i bedömningen av
alternativens lämplighet ligger på huvudalternativet, men bör kanske ligga på själva alternativen.

Har verksamheten avgränsat sig geografiskt för snävt? Endast två alternativ, varav ett är
huvudalternativet, innebär ny exploatering. Dessutom ligger de väldigt nära varandra
geografiskt.

Är det relevant att i MKB ha med redan verksamma deponier med andra ägare? Den ansökta
verksamheten är nyetablering av deponi- och återvinningsverksamhet. Alternativen bör
återspegla det och utgå från områden som har potential som verksamhetsområde. Knivsta
kommun ställer sig tveksam till att det här går att inkludera redan pågående
deponiverksamheter.



När man bedömer alternativa lokaliseringars lämplighet bör samma verksamhet som den
planerade utvärderas. När alternativ 4 utvärderas, har lokaliseringen redan avgränsats till
området för där huvudalternativets lokalisering är. De väljer att inte göra platsspecifika
utvärderingar över ett större område, vilket inte är konsekvent med den geografiska
avgränsningen för de övriga alternativen.

Nollalternativ

Nollalternativets tyngdpunkt ligger på följderna för regionen om en deponi inte anläggs, mer
tyngdpunkt borde läggas på miljöeffekterna i det direkta området. Hur kommer området att
utvecklas över tid om en verksamhet inte förläggs där? Myrmarkerna nämns inte i området, trots
att de tar upp en signifikant del av det planerade verksamhetsområdet. En del av marken ingår i
skogsbruk men en stor del är även våtmark. I den större landskapsbilden utgör våtmarkerna
utkanten av ett större våtmarksområde, vilket kan vara skyddsvärt i sin helhet.

Tidsperspektiv

I MKB ska projektet avgränsas i tid och rum enligt miljöbalkens föreskrifter. Tidsramen som
angetts är 30 år, det vill säga lika länge som tillstånd sökts för. En fråga som uppstår är om det
inte relevant att öka tidsavgränsningen eftersom verksamheten innebär en permanent
förändring av ett våtmarksområde som kommer bestå långt efter det att tillståndet gått ut?

En beskrivning av hur miljön skyddas efter 30 år behövs. Finns en plan för att vatten och mark
inte förorenas när dagvattenhantering inte underhålls och vattenprover inte längre tas
regelbundet? Hur försäkras att eventuella föroreningar från deponin inte sprids långt efter att
verksamhetstiden gått ut?

” Urlakning kommer dock att minimeras genom att deponin underlagras av tätskikt samt
geologisk barriär i enlighet med Förordning (2001:512) om deponering av avfall. Deponin
kommer dessutom successivt att täckas vartefter deponeringen avslutas inom en sektion.

Sammantaget medför detta att vattengenomströmningen genom massorna kan förväntas bli
liten och att de föroreningar som lakar ut i stor utsträckning läggs fast i den geologiska
barriären.”

Hur klarar sig systemet som ska ta hand om lakvattnet över tid? Är det underhållsfritt? Finns risk
att lakvatten inte kan tas om hand och infiltrerar till grundvatten efter det att verksamheten
upphört? Vilken permeabilitet har tätskiktet? Här önskas ett utökat resonemang, gärna också
med en tidsavgränsning som tar med hur utvecklingen blir efter det att verksamheten upphört.

Utformningen av tätningen, materialskiktet och uppsamlingssystemet ska enligt MKB
konstrueras så att lakvatten inte läcker med mer än 50 liter per kvadratmeter och år.

Sammantaget utgör det på en verksamhetsyta av ca 47 hektar en potentiell volym av lakvatten
om ca 23 500 000 liter/år. Det hade varit informativt med en uppskattning vad den
genomsnittliga volymen lakvatten uppgår till per år.

Naturvärden

SGU anser att tillstånd för torvbrytning endast är möjligt att ge där naturvärden är låga. I det
föreslagna verksamhetsområdet har företagets egen naturvärdesinventering visat att
naturvärden finns i varierande grad inom verksamhetsområdet bestående av våtmark och torv:

”5 delområden bedömdes hysa påtagliga naturvärden (klass 3) och 8 områden vissa
naturvärden (klass 4)”

I bilaga 18, Beskrivning av torvtäktsverksamheten argumenterar bolaget att efter det att deponin
är etablerad kommer den planerade torvbrytningen inte att gå emot SGUs vägledning som är
nämnd ovanför. Det kan förstås som att anläggandet av deponin kommer att ändra miljön i
området från att ha påtagliga och måttliga naturvärden till ett område med låga naturvärden.

”Deponiverksamheten är därmed en förutsättning för att torvtäkten kommer bedrivas, varför det



även kan förutsättas att naturvärdena på platsen kommer bli låga i samband med etablering av

deponikroppen.”

Betyder detta att en del av den föreslagna verksamheten möjliggör torvbrytningen i ett område
där det eventuellt inte skulle ges tillstånd för enbart torvbrytning om en deponi inte existerat på
platsen?

Torvbrytning

Lagrandet av koldioxid i torven som finns i området är en intressant faktor. Hur mycket koldioxid
är lagrat i torven och vad blir skillnaden om den bryts nu jämfört med om den får ligga kvar? Det
finns ett lokalt och globalt intresse av att lagrad koldioxid hålls kvar i marken, det hade varit
intressant om det togs upp i MKB.

I bilaga 18, Beskrivning av torvtäktsverksamheten, förs en diskussion om frigörandet av
koldioxid från brytningen. Det anses av bolaget kompenseras av att torven kommer användas till
jordtillverkning och att i jorden kommer växter att samla upp koldioxid vilket skulle ta ut förlusten
av koldioxid till luften från själva brytningen. Går det att beräkna nettoutsläppen av koldioxid från
torvbrytningen så att en jämförelse kan göras med det potentiella upptaget från växter?
Eftersom torven lagrat koldioxid under en lång tid och växter inte är en permanent sänka av
koldioxid resulterar brytningen av torv i en nettotillförsel av koldioxid till atmosfären.

Buller

Vad blir konsekvenserna av buller för de arter som kommer att nyttja det planerade
kompensationsområdet på Hjälmsta 3:5? Kompensationen planeras bestå av en höjning av
naturliga trösklar för att ge en förhöjd vattennivå på den kvarvarande myrmarken på Hjälmsta
3:5. Enligt bullerutredningens kartor kommer ökade bullernivåer förekomma i
kompensationsområdet. Den påverkan är inte redogjort under rubriken "Påverkan på
miljökvalitetsnormer."
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Bygg- och miljönämnden 

Ekonomisk uppföljning per maj för Bygg- och Miljönämnden 2021 
 
Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista maj 2021, 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognosen för bygg- och miljönämnden är oförändrad jämfört med prognosen som 
redovisades per mars. Verksamheten miljö- och hälsoskydd avviker negativt från budget 
med 500 tkr, medan övriga verksamheter följer budget. Jämfört med förgående prognos har 
verksamheterna miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd erhållit extra anslag på 635 
tkr respektive 115 tkr för intäktsbortfall av tillsynsavgifter.  
 
Bakgrund 
I den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2021 fastställdes uppföljningsplanen 
för 2021. I uppföljningsplanen uppdras bygg- och miljönämnden att motta ekonomisk 
uppföljning sex gånger under 2021 med start per februari och sista uppföljning per oktober. 
Uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per augusti. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Verksamheterna serveringstillstånd och miljö- och hälsoskydd har efter kommunfullmäktiges 
beslut om att revidera mål och budget 2021 erhållit ett ökat anslag på sammantaget 750 tkr. 
Det ökade anslaget är en är en kompensation för intäktsbortfall till följd av satsningar på 
näringslivet på grund av rådande pandemi. Verksamheten serveringstillstånd prognostiseras 
att följa budget och förväntas inte redovisa någon avvikelse.  
 
Miljö- och hälsoskydds intäktsprognos har reviderats ner till 3 000 tkr och anledningen är 
som nämnts ovan att verksamheten har fått kompensation för intäktsbortfall i år. 
Verksamhetens intäkter uppgår efter 5 månader till 1 290 tkr och det är i linje med 
intäktsprognosen som för samma period förväntas vara 1 250 tkr. För att verksamheten ska 
nå intäktsprognosen på 3 000 tkr behöver verksamheten ha intäkter på ungefär 250 tkr per 
månad under årets resterande månader. Verksamhetens kostnader förväntas att uppgå till 
6 665 tkr och det är 800 tkr lägre än den budgeterade kostnadsnivån. Förklaringen till de 
lägre kostnaderna är bland annat lägre lönekostnader. Miljö- och hälsoskydds årsprognos är 
oförändrad jämfört med förgående prognos och verksamhetens budgetavvikelse förväntas bli 
ett underskott på 500 tkr. 
 
Verksamheten stadsbyggnad, vilken innefattar hantering av bygglov, marklov, rivningslov, 
nybyggnadskartor, GIS-utrustning, GIS-system, mätverksamhet m.m. prognostiseras per maj 
inte med någon avvikelse. I diagrammet nedan redovisas intäktsutfallet för januari till maj 
2019, 2020, 2021 samt budgeten för 2021.  Intäkterna för årets första 5 månader följer den 
budgeterade nivån men är 33% lägre än utfallet 2020 och 6% lägre än utfallet 2019. 
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I verksamhetens prognos finns det i dagsläget ett visst utrymme för att täcka eventuellt 
minskade intäkter eller idag okända kostnader som kan tillkomma under resterande del av 
året.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-09 
Nettokostnadsuppställning per maj 2021-06-09 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
 

 
 
 
 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Beslutet kring ekonomisk uppföljning handlar om att bygg- och miljönämnden mottar 
rapporten. Ett negativt prognostiserat resultat ska leda till att en handlingsplan för ekonomi i 
balans tas fram. En handlingsplan kan påverka barn, men det gäller inte detta 
ärende. 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr Utfall 2020

Tillägg / 

avdrag

Utfall per 

maj

Avvikelse 

maj

Avvikelse 

mars

Bygg- och miljönämnd

 Nämndkostnader 1 199 1 208 460 1 208 0 0

 Stadsbyggnad 5 406 5 187 -98 2 162 5 089 0 0

 Trafikplanering 254 270 116 270 0 0

 Serveringstillstånd -11 58 115 61 173 0 0

 Miljö- och hälsoskydd 4 615 2 520 635 2 260 3 655 -500 -500

 Effektiviseringsbeting - 0,5% 0 -98 98 0 0 0 0

Summa Bygg- och miljönämnd 11 464 9 145 750 5 060 10 395 -500 -500

Budget

2021

Prognos 

nettokostnad
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